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VOORWOORD 
 
Het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit (WKRU) is een knooppunt tussen leraren en kinderen 
van het basisonderwijs, onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen en docenten en pabo-
studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Het doel is te komen tot een betere afstemming 
van wetenschappelijke kennis voor het basisonderwijs en het bevorderen van een onderzoekende houding 
bij zowel kinderen, leraren als pabo-studenten. 
 
In het schooljaar 2010-2011 hebben 5 scholen deelgenomen aan één van de 3 projectteams van het 
WetenschapsKnooppunt van de Radboud Universiteit (WKRU) Nijmegen. In deze projectteams 
hebben leraren, pabo-studenten en onderzoekers van de RU recente wetenschappelijke doorbraken van de 
RU vertaald naar onderzoeksactiviteiten voor het basisonderwijs.  
 
De scholen en het knooppunt vonden het belangrijk voor de borging binnen scholen om de succesfactoren 
en uitdagingen van het WKRU-programma nader in beeld te brengen en te bekijken wat zo’n krachtige 
onderwijsimpuls teweeg heeft gebracht in de scholen. Daarom is een kleinschalig exploratief eva-
luatieonderzoek uitgevoerd om in kaart te brengen welke talenten en vaardigheden worden gestimuleerd 
bij kinderen en waardoor, en om na te gaan hoe scholen en leraren dergelijke onderzoeksactiviteiten 
succesvol kunnen implementeren ter bestendiging en borging van onderzoekend leren in de school. Met de 
resultaten kan ook de vertaling en borging naar andere scholen plaatsvinden en daarnaast levert het 
onderzoek aanknopingspunten en verbeterpunten op voor het Wetenschapsknooppunt en de universiteit. 
 
Dit onderzoek is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Jenaplanschool Sint Nicolaas en het 
WetenschapsKnooppunt Radboud Universiteit Nijmegen. Subsidie kwam uit het Vindplaatsonderzoek van 
het Platform Bèta Techniek. 
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1. INLEIDING 
 
Na een pilotjaar heeft het WKRU in het schooljaar 2010-2011 haar programma “Wetenschappelijk 
doorbraken de klas in!” voor het eerst in een volledige jaarcyclus uitgevoerd op de basisscholen De 
Arnhorst in Velp, ’t Holthuus in Huissen, De Nicolaasschool in Nijmegen, Het Talent in Lent, en De Triangel 
in Beuningen. Na afloop gaven de deelnemende scholen aan dat deelname aan het WKRU-programma 
“Wetenschappelijke doorbraken de klas in!” veel teweeg heeft gebracht bij leerlingen en leraren. Alle 
deelnemende scholen waren het over eens dat het de moeite waard is om te onderzoeken:  

(1)  Wat deelname aan het WKRU-programma teweeg heeft gebracht in de scholen;  
(2)  Wat de kritieke succesfactoren waren voor implementatie van het programma binnen de 

scholen (zowel bij het deelnemen in de projectteams als bij de uitvoering van de activiteiten);  
(3)  Wat deelnemende scholen kunnen doen om de opbrengsten en het onderzoekend leren in zijn 

algemeenheid te borgen. 
 

In deze kwalitatieve evaluatiestudie naar  het WKRU-programma is gezocht naar de antwoorden op deze 
vragen. Dit eerste hoofdstuk van het verslag geeft een overzicht van de doelstellingen van het WKRU. Het 
tweede hoofdstuk beschrijft het programma zoals dat in het schooljaar 2010-2011 heeft plaatsgevonden. In 
hoofdstuk 3 staat de evaluatiestudie centraal. De onderzoeksvragen worden behandeld alsmede de 
methode die is gehanteerd om een antwoord te vinden op deze vragen. In hoofdstuk 4 vindt u de 
belangrijkste bevindingen vanuit de interviews, vragenlijsten en evaluaties van leerlingen en leraren. Wat 
levert onderzoekend leren, en het programma in het bijzonder, op? Wat waren de succesfactoren en 
uitdagingen voor scholen en leraren om deel te nemen aan het programma en bij het borgen van de 
opbrengsten? Aan de hand hiervan geven we ook een aantal tips over hoe onderzoekend leren de klas in 
gebracht kan worden: Waar dienen leraren aan te denken voordat ze beginnen? En hoe kunnen ze 
stimuleren dat het onderzoekend leren en projectmatig werken schoolbreed wordt ingevoerd? 
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1.1. Doelstelling Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit (WKRU)1

Het WKRU wil de relatie tussen universiteit en het (basis)onderwijs versterken door jong talent - leerlingen, 
aankomende leraren en jonge onderzoekers - de ruimte geven om te excelleren. Om dit te bereiken brengt 
het WKRU excellente wetenschappers, jonge onderzoekers, pabo-studenten en leerlingen samen rondom 
maatschappelijk relevante en excellente wetenschappelijke onderzoeksprojecten van de Radboud 
Universiteit welke vertaald worden naar activiteiten voor het basisonderwijs. Centraal in deze 
samenwerking staat het bevorderen van de onderzoekende houding van leerlingen, pabo-studenten en 
leraren.  

 

 
Doelstellingen van het WKRU per doelgroep 
Het WKRU wil verschillende doelstellingen bereiken bij de verschillende doelgroepen.  

• Basisschoolleerlingen nieuwsgierig maken en (meer) uitdagen om zich verder te verdiepen in 
wetenschap(pelijke kennis en onderzoek) door het realiseren van een uitdagende leeromgeving. 
Hiermee wil het WKRU de onderzoekende houding van leerlingen bevorderen. Ook wil het WKRU extra 
uitdaging en verdieping bieden aan getalenteerde leerlingen die binnen het basisonderwijs minder aan 
hun trekken komen. 

• Deelnemende basisscholen ondersteunen bij het verankeren van de binnen het WKRU ontwikkelde 
producten en activiteiten, evenals opgedane competenties binnen de scholen. 

• Pabo-studenten kennis, bewustwording, vaardigheden en een positieve attitude ten opzichte van 
wetenschap en techniek bijbrengen. Hiermee kan het WKRU een bijdrage leveren aan de verankering 
van wetenschappelijk denken en onderzoekend leren op de Pabo’s. 

• Onderzoekers van de Radboud Universiteit (professoren, promovendi, postdocs en research/ master-
studenten) de kans bieden om de zichtbaarheid van hun interessante en relevante wetenschappelijke 
resultaten te vergroten door de beste, belangrijkste en boeiendste onderzoeksresultaten te ‘verzilveren’ 
en een maatschappelijk platform te geven. Ook wil het WKRU onderzoekers extra vaardigheden 
aanleren, zoals het communiceren over en reflecteren op de maatschappelijke aspecten van hun 
onderzoek, inclusief het vertalen naar een breed publiek. 

 
In het volgende hoofdstuk zal toegelicht worden hoe het WKRU deze doelstellingen handen en voeten 
geeft.  
 

                                                      
1 Het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit is een duurzaam, regionaal samenwerkingsverband tussen Radboud 
Universiteit Nijmegen, basisscholen en de Pabo’s van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.  Het doel: een betere afstemming 
tussen de vraag naar en het aanbod van wetenschappelijke kennis voor het basisonderwijs. 
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2. PROGRAMMABESCHRIJVING 

 
2.1. Radboud Science Awards 
De Radboud Science Awards zijn drie jaarlijkse prijzen die op basis van een competitie uitgereikt worden 
aan de drie beste, belangrijkste en boeiendste wetenschappelijke onderzoeksresultaten van de Radboud 
Universiteit en het UMC St. Radboud. Deze wetenschappelijke doorbraken zijn universiteitsbreed en 
kunnen dus zowel alfa, bèta, als gamma onderzoek betreffen. Op dinsdag 21 september 2010 reikte de 
rector de Radboud Science Awards voor het eerst uit aan:  
• Prof. dr. Guillén Fernández, hoogleraar Cognitieve Neurologie, voor zijn onderzoek naar angst en stress 

in het brein. 
• Prof. dr. Mikhail Katsnelson, hoogleraar Theoretische fysica, voor zijn onderzoek naar grafeen, het 

dunste materiaal ter wereld. 
• Prof. dr. Ellen van Wolde, hoogleraar Exegese van het Oude Testament en Bronteksten van het 

Jodendom, voor haar onderzoek naar Bijbelse denkbeelden over het begin. 
 
De winnaars van de awards kregen de kans om hun onderzoek te vertalen naar activiteiten voor het 
basisonderwijs. Per onderzoek wordt een projectteam gevormd en ieder projectteam bekijkt hoe de 
wetenschappelijke doorbraak het beste naar zinvolle en betekenisvolle activiteiten en producten voor de 
bovenbouw van het basisonderwijs vertaald kan worden. Hierbij staat de onderzoekende houding van de 
leerling centraal. Hieronder volgt een beschrijving van de algemene werkwijze van het werken in 
projectteams, zoals die ook nu nog wordt gehanteerd. In de laatste paragraaf zal ook kort aan worden 
gegeven hoe het programma is verlopen in het schooljaar 2010-2011. 
 
2.2 Samenwerken in projectteams 
Per winnend onderzoek wordt één projectteam gevormd. Iedere winnende onderzoeksgroep gaat relaties 
aan met twee basisscholen waarmee en waar een traject uitgevoerd wordt. De universiteit sluit samen met 
de school een overeenkomst aangaande de activiteiten en tijdsinvestering van deelnemende leraren. Het 
deelnemen aan de projectteams is dus niet vrijblijvend. Zowel voor de school als voor de onderzoeksgroep 
worden de inspanningen vooraf vastgelegd. De projectteams ter grootte van gemiddeld twaalf deelnemers 
bestaan uit (zie Figuur 1 voor de samenstelling van de projectteams in 2010-2011): 

- Inhoudelijke deskundigen: (minstens) 2 onderzoekers van de Radboud (promovendi of post-docs), 
eventueel aangevuld   met masterstudenten van de winnende onderzoeksgroep  

- Pedagogisch-didactisch deskundigen:  
- 1 of 2 leraren van de betrokken basisscholen (2 scholen en bij voorkeur 2 leraren per school 

i.v.m. de borging) 
- 1 of 2 pabo-studenten van de HAN die stage lopen op basisschool2

- Voorzitter: medewerker(s) van het Wetenschapsknooppunt  
 

 
Ook de UHD of de hoogleraar van de winnende onderzoeksgroep is betrokken bij het project, zij het 
zijdelings. De UHD/hoogleraar verzorgt een inhoudelijke presentatie tijdens de winterschool en is 

                                                      
2 Bij voorkeur een LiO stagiaire die het hele schooljaar op de school stage loopt en het hele schooljaar deel uitmaakt van het 
projectteam. Wanneer de stage een half jaar duurt worden in Fase 2 nieuwe pabo-studenten betrokken. Daarnaast kan het een 
pabo-student betreffen die de minor W&T volgt in plaats van een LiO-stage. 
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betrokken bij het eindproduct. Daarnaast is een pabo-docent betrokken bij het project, als begeleider van 
de pabo-studenten. De medewerkers van het WKRU sturen de projectteams aan en zetten hun expertise 
van voorgaande projecten hierbij in. 
 
Figuur 1: Samenstelling van de drie projectteams in 2010-2011 
 

 
 
 
2.3. Jaarcyclus 
Gedurende een geheel school- of academisch jaar werkt ieder projectteam samen in drie fasen om de 
volgende activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren, zie figuur 2. Ieder projectteam doorloopt gedurende 
het jaar eenzelfde cyclus. Hieronder beschrijven we deze cyclus aan de hand van de activiteiten rondom 
Angst, Grafeen, en Denkbeelden over het begin. 
 
Figuur 2. Jaarcyclus van de activiteiten van ieder projectteam.  
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2 leraren Het Talent 
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2 Pabo-studenten 

2 WKRU-medewerkers 
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masterstudent,  docent 

Natuurkunde VO 

2 leraren De Triangel 

1 leraar Sint Nicolaas 

3 pabostudenten 

2 WKRU-medewerkers 

Denkbeelden over het begin 

Post-doc en  

2 masterstudenten 

2 leraren 't Holthuus 

1 Pabo-student 

2 WKRU-medewerkers 
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2.3.1. Fase 1. Ontwikkeling workshop Winterschool  
In Fase 1 ontwikkelen de projectteams een workshop voor de jaarlijkse Winterschool die het 
WetenschapsKnooppunt organiseert. De Winterschool is een nascholingsdag voor pabo-studenten en 
leraren op het gebied van wetenschap en techniek.  Het doel van de lezingen en workshops is om 
(toekomstige) leraren handvatten te geven om met het wetenschappelijke onderwerp aan de slag te gaan. 
Daarnaast wordt er al een eerste aanzet gemaakt voor een enkele activiteit die de leraren vervolgens zelf 
kunnen toepassen in hun eigen klas.  
 
Op 9 februari vond de Winterschool 2011 plaats, daarbij stonden de onderzoeken van de Radboud Science 
Awards 2010 winnaars centraal: Angst, Grafeen, en Denkbeelden over het begin. Ruim 140 leraren en 
pabo-studenten van onder andere de Pabo’s van de HAN kregen op deze dag een kijkje in de keuken van de 
Radboud onderzoekers.  De dag begon met drie lezingen door de winnaars van de Radboud Science Awards 
2010:  
• ‘Grafeen: een verhaal van weinig dimensies’ door prof. dr. Mikhail Katsnelson  
• ‘Denkbeelden over het begin’ door prof. dr. Ellen van Wolde  
• ‘Equipped to survive’ door prof. dr. Guillén Fernández 
 
In de middag waren er parallel vier workshops waarvan er twee gevolgd konden worden door de 
deelnemers. In deze workshops kregen de deelnemers handvatten om met de wetenschappelijke 
onderwerpen zelf in de klas aan de slag te gaan. De workshops ‘Grafeen’, ‘Angst’ en ‘Schepping in kaart’ zijn 
ontwikkeld en uitgevoerd door de projectteams. In Bijlage 1 vindt u een korte omschrijving van de 
workshops die op deze dag zijn uitgevoerd. 
 
2.3.2. Fase 2. Ontwikkeling en uitvoering projecten op basisscholen 
Ieder projectteam bedenkt in Fase 2 hoe het onderzoek van de winnaar van de Radboud Science Awards 
vertaald kan worden naar onderzoeksactiviteiten voor (de bovenbouw van) het basisonderwijs. Deze 
onderzoeksactiviteiten vormen samen een traject van vijf tot acht middagen waarbij het onderzoekend 
leren centraal staat (van Graft & Kemmers, 2007; de Vaan & Marell,2006) en dat op maat is gemaakt voor 
de school. De activiteiten en insteek moeten dus passen bij de vraag en onderwijsvisie van de scholen die 
meedoen.  
 
In het schooljaar 2010-2011 zijn er drie projectteams samengesteld rondom de onderzoeken thema’s 
‘Angst’, ‘Grafeen’ en ‘Denkbeelden over het begin…’.  Hieronder beschrijven we hoe deze thema’s zijn 
vertaald in activiteiten.  

• Uitvoering project ‘Angst’ 
Het project ‘Angst’ is uitgevoerd in groep 7/8 (30 leerlingen) van basisschool de Arnhorst in Velp en in een 
samengestelde groep leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 (30 leerlingen) van basisschool het Talent in Lent. 
Bij de uitvoering in de klas waren vier leraren en twee pabo-studenten betrokken. 
Bij het project ‘Angst’ stond de wetenschappelijk methode centraal. De leerlingen maakten kennis met het 
onderwerp angst middels diverse experimenten. Daarna gingen de leerlingen een eigen onderzoek naar 
angst en/of het effect van angst opzetten. Om het onderzoek te verdiepen werden de onderzoeksvragen 
voorgelegd aan onderzoekers van de Radboud Universiteit.  
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Voorbeelden van onderzoeksvragen van de groepjes leerlingen waren ‘Ben je banger als je alleen op zolder 
bent of samen na een enge film? ‘ en ‘Zijn leerlingen uit groep 4 en groep 6 voor dezelfde dingen bang? ‘ 
 
Afsluitende activiteit  
Als afsluitende en verdiepende activiteit hebben de leerlingen van de betreffende klassen op 22 juni 2011 
een bezoek gebracht aan het Donders Instituut. Hier kregen ze een demonstratie van de MRI scanner en de 
onderzoekers hebben de leerlingen uitgelegd uit hoe zij onderzoek doen naar angst en stress in het brein 
van mensen. 
 
• Uitvoering project ‘Grafeen’:  
Het project ‘Grafeen’ is uitgevoerd in drie bovenbouwklassen van de Jenaplanschool St. Nicolaas in 
Nijmegen (90 leerlingen) en in twee groepen 7/8 van basisschool de Triangel in Beuningen (60 leerlingen). 
Bij de uitvoering in de klas waren zes leraren en drie pabo-studenten betrokken. 
In de periode tussen maart- juni 2010 hebben de leerlingen van de bovenbouw gedurende zes weken 
gewerkt aan het project over grafeen. Het project begon met een introductie op grafeen en de unieke 
eigenschappen van dit materiaal. Na deze inhoudelijke verdieping hebben leerlingen een eigen onderzoek 
naar materiaaleigenschappen opgezet en uitgevoerd. De leerlingen konden niet met grafeen zelf aan de 
slag, want grafeen is te klein om met het blote oog te kunnen zien. Om leerlingen toch zelf onderzoek te 
laten doen is ervoor gekozen om hen de eigenschappen van materialen te laten onderzoeken die ook van 
toepassing zijn voor grafeen, zoals: sterk en dun, kristal, doorzichtig, elektrische geleiding en thermische 
uitzetting (krimpen en uitzetten van stoffen bij temperatuur verschillen).  
 
• Uitvoering project ‘Denkbeelden over het begin’ 
Op basisschool 't Holthuus in Huissen is het project 'Denkbeelden over het begin' uitgevoerd in de twee 
groepen 5/6 (60 leerlingen). In de periode mei-juni 2010 heeft het project in aangepast vorm ook gedraaid 
in de plusklas van groep 7/8 (30 leerlingen). Bij de uitvoering van de projecten waren vijf leraren en een 
pabo-studente betrokken. 
 
Centraal in deze projecten stond het onderzoekend leren en dat leerlingen ervoeren hoe een 
wetenschapper onderzoek doet naar hoe men vroeger vanuit verschillende culturen dacht over het 
allereerste begin. Het project bestond uit twee delen. Eerst maakten de leerlingen kennis met het begrip 
‘denkbeelden’. De leerlingen ontdekten dat denkbeelden van mensen afhankelijk zijn van de plaats en tijd 
waarin je leeft. Daarna maakten de leerlingen de overstap naar denkbeelden in scheppingsverhalen.  
Voor deze overstap kwam een onderzoeker de leerlingen uitleggen waarom en hoe een wetenschapper 
een tekst op denkbeelden onderzoekt. Bij de plusklas kwam prof. dr. Ellen van Wolde zelf op bezoek op 25 
mei 2011.  
 
Onderzoekers gebruiken vier vragen bij het bestuderen van een scheppingsverhaal. 
• Wat is het startpunt van het verhaal? 
• Welke personen en dieren komen erin voor? Wat doen ze en wat wordt er gezegd? 
• Welk wereldbeeld heeft men? 
• Welke woorden worden gebruikt om de schepping te omschrijven? 
Met deze informatie mochten de leerlingen hetzelfde onderzoeksproces op leerlingniveau doorlopen. In 
groep 5/6 gingen leerlingen met behulp van een onderzoekspaspoort en plan van aanpak vier verschillende 
scheppingsverhalen onderzoeken op de eerste drie vragen. De antwoorden op deze vragen werden 
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omgezet in een tekening en kijkdozen. In de plusgroep gingen de leerlingen dieper op de stof in door de 
betekenis en het belang van woorden te onderzoeken in de cultuur waar het scheppingsverhaal vandaan 
komt. 
 
2.3.3. Fase 3. Evaluatie en vastlegging van de projecten 
De ontwikkeling en uitvoering van de activiteiten werden in Fase 3 geëvalueerd met alle projectteams. 
Ieder projectteam zette de opbrengsten en evaluatie op papier en per projectteam werd er een 
filmrapportage gemaakt van het project in een klas. De beschrijving van de activiteiten en opbrengsten en 
de filmpjes werden gebundeld en uitgebracht in een inspiratieboek in de reeks ‘Wetenschappelijke 
doorbraken de klas in!’ bedoeld voor (toekomstige) leraren basisonderwijs.  
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3. EVALUATIEONDERZOEK 
 
3.1. Onderzoeksvragen 
Scholen geven aan dat deelname aan het WKRU-programma “Wetenschappelijke doorbraken de klas in!” 
veel teweeg heeft gebracht binnen de school. Wat precies en waarom hebben we proberen te achterhalen 
met dit exploratieve, kleinschalige onderzoek. 
 
Onze onderzoeksvragen waren als volgt:  
(1) Wat heeft de samenwerking in projectteams teweeggebracht in de scholen? (opbrengsten) 
(2) Wat zijn de kritieke succesfactoren en uitdagingen voor implementatie van het project binnen de 
scholen?  
(3) Wat is er nodig om een dergelijke ontwikkeling binnen scholen te borgen? 
 
3.2. Methode 
Dataverzameling geschiedde middels vragenlijsten en interviews. Daarnaast zijn de logboeken, het 
inspiratieboek en video-opnames geanalyseerd die tijdens het project zijn gemaakt, alsmede de evaluatie-
formulieren en gesprekken die net na het afronden van de projectteams zijn afgenomen respectievelijk 
hebben plaatsgevonden. 
 
Vragenlijsten en interviews 
1. Vragenlijsten zijn afgenomen met betrekking tot welke vaardigheden zijn verworven en welke talenten 
zijn gestimuleerd bij leraren en leerlingen (zie Bijlage 2). De vragenlijsten zijn mede gebaseerd op Oberon 
(2009), Van Cleynenbreugel, De Winter, Buyse, & Laevers (2011) en Walma van der Molen (2007; 2009).  
 
2. Semi-gestructureerde interviews zijn gehouden die aan het licht moesten brengen wat ervoor heeft 
gezorgd dat de vaardigheden zijn verworven en talenten zijn gestimuleerd en wat er nodig is om deze 
vaardigheden en talenten te behouden en door te ontwikkelen (zie Bijlage 4).  
 

Tabel 1. Overzicht deelnemers en verzamelde gegevens 

 Interview Vragenlijst 

Schoolleiding 5 - 

Leraar 8 7 

Leerling 25 42 

Pabo-student 5 5 

 
De resultaten van de vragenlijsten en interviews staan beschreven in hoofdstuk 4.  
 
Overig materiaal 
Naast de interviews en vragenlijsten, zijn de gezamenlijke evaluaties, de evaluaties van de leerlingen, de 
onderzoeksbladen, de evaluaties in het boek en de filmpjes geanalyseerd. De analyse van dit materiaal zal 
in korte stukjes (aparte blokken) worden gepresenteerd als aanvulling op of ter ondersteuning van de 
vragenlijsten en interviews.  
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4. RESULTATEN  
Deelname aan het programma van het WKRU heeft mooie dingen opgeleverd. Zo kwamen er door de 
samenwerking met de onderzoekers onderwerpen de school in die de meeste leraren anders niet zouden 
oppakken, zoals grafeen en denkbeelden over het begin. Dit heeft verdieping en verrijking gegeven voor 
zowel leerlingen als de leraar. Daarnaast zorgde de samenwerking met de onderzoekers voor een extra 
wetenschappelijk tintje, waardoor de onderzoeken van leerlingen op een hoger niveau worden getrokken. 
Dat zit hem in een stuk inhoud: kennis van een onderwerp, kennis van en ervaring met hoe je (eerlijk) 
onderzoek doet, en kennis van de universitaire wereld. Echter, de meeste opbrengsten komen vanuit het 
aan de slag gaan met onderzoekend leren in de klas middels de onderzoeksactiviteiten. Hieronder laten we 
u zien wat onderzoekend leren met leerlingen en leraren kan doen. 
 
Leraar: “Deze ingangen waren heel nieuw. Wetenschappelijk onderzoek vertalen naar de basisschool heeft 
wel echt een andere waarde. Je kunt wel onderzoekjes uitvoeren, maar waar vind je zulke mooie 
onderwerpen?” 
  
4.1 Opbrengsten 
Opbrengsten voor leerlingen 
 
Houding  
Aan de kinderen is gevraagd of ze een wetenschapper of professor konden beschrijven en of ze na het 
project beter weten wat onderzoek is. Uit de antwoorden blijkt dat kinderen door het project een beter 
beeld hebben gekregen van wat een wetenschapper is en wat die doet. Als prototype noemen ze vaak nog 
wel de man met ontploft haar en een bril in een witte jas die proefjes doet in een laboratorium, maar ze 
weten nu ook dat het anders kan. Ze kunnen ook goed kenmerken benoemen die een onderzoeker moet 
hebben: doorzetten, slim, interesse in natuur en aarde, geduld hebben, leuk vinden om onderzoek te doen, 
dieper willen gaan, verder willen, meer willen weten. Iemand die goed dingen kan bedenken, intelligent is, 
creatief, vriendelijk en heel erg nieuwsgierig. De kinderen hebben daarnaast allemaal het idee dat ze nu 
beter weten wat onderzoek is. Sommige geven aan dat ze het wel wisten, maar omdat ze het nu zelf 
hebben gedaan dat ze wel een duidelijker beeld hebben gekregen van wat onderzoekers doen als ze een 
onderzoek doen. Ze hebben geleerd dat het lang kan duren en dat je heel precies en geduldig moet zijn om 
een goed resultaat te krijgen. Dat je niet even een onderzoek doet. En dat een onderzoek bestaat uit 
meerdere delen: niet alleen proefjes doen of mensen ondervragen, maar dat het meer moeite kost en dat 
je dingen moet regelen. Ze begrijpen nu dat je niet alleen onderzoek kunt doen door het op te zoeken in 
een boek of op het internet, maar ook door een experiment uit te voeren. En dat je eerst goed moet 
nadenken voordat je dat gaat doen. 
 
Ook leraren geven aan dat door het project wetenschap en de universiteit veel dichterbij gekomen zijn. 
Leerlingen hebben een beeld gekregen van wetenschap en techniek, en van de universitaire wereld. Maar 
er is waarschijnlijk wel meer nodig dan één project of één bezoek van een wetenschapper in de klas om het 
beeld van wetenschap(pers) echt te veranderen.  
 
Leraar: “Het is voor leerlingen geen wild west meer, maar het is allemaal wat dichterbij gekomen voor hen, 
waardoor hun houding is veranderd, hun manier van kijken naar wetenschap en techniek. En misschien dat 
je sommige leerlingen gestimuleerd hebt om die kant op te gaan.” 
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Vaardigheden en Talenten 
Aan de kinderen is ook de vraag gesteld: “Stel je nu eens voor dat je een onderzoeker bent en aan andere 
onderzoekers moet uitleggen wat jullie hebben gedaan, wat zou je dan vertellen?” De antwoorden van de 
kinderen geven een mooi beeld van de diverse vaardigheden waar ze aan hebben gewerkt. Ze geven aan 
dat ze het onderwerp hebben uitgediept: bijvoorbeeld nagaan of je grafeen met het blote oog kan zien of 
niet, kristallen nabouwen, en wat angst is en hoe je het kunt meten. Ze hebben geleerd hoe je een 
onderzoeksvraag bedenkt, een hypothese moeten maken en moeten bedenken wat er gaat gebeuren, wat 
eerlijk meten is, en dat je overal rekening mee moet houden en later moesten ze ook vertellen wat er van 
was gekomen was. Ze hebben een onderzoeksblad moeten invullen waarop ze hun onderzoeksvraag 
moesten schrijven en hun plan moesten uitwerken: wat gingen ze precies doen, hoeveel kinderen uit welke 
klas hadden ze nodig, welke materialen etc. Het werd de kinderen dan goed duidelijk dat ze overal rekening 
mee moesten houden om eerlijk te kunnen meten. In het onderzoeksmapje of logboek moesten ze 
vervolgens bijhouden wat ze al gedaan hadden, wat ze nog moesten doen en de resultaten bijhouden. Uit 
de resultaten moesten ze vervolgens conclusies trekken en die presenteren zodat ze er samen ook over 
konden discussiëren.  
 
Leerling: “Ik zou vertellen dat ik aan de hand van de tests mijn conclusie heb getrokken dat, ik neem even 
mijn resultaten, dat je inderdaad harder gaat lopen als je bang bent. Dat was mijn onderzoek. En dan laat ik 
ook de resultaten van de tests zien en ook hoe ik het heb getest, of de testpersoon een jongen was, een 
meisje, hoe oud en de lengte. En wat we ze voor eng filmpje lieten zien.” 
 
Leraren geven aan dat de projecten recht doen aan het leren leren van de leerlingen voor de toekomst 
(denk aan 21 century skills), ze hebben handvatten gekregen om antwoorden te kunnen zoeken. Hoe stel je 
nu een goede vraag? En hoe kun je die vraag vervolgens beantwoorden? Door de stappen in het 
onderzoeksplan hebben ze meer houvast om de diepte in te gaan, om een gedegen onderzoek uit te 
voeren: welke deelnemers, welke materialen, welke opzet? Afhankelijk van het onderwerp, hebben de 
projecten wel verschillende opbrengsten met betrekking tot onderzoeksvaardigheden van kinderen. Bij het 
project rondom Denkbeelden waren de opbrengsten heel breed, ook vaardigheden rondom begrijpend 
lezen en kritisch omgaan met opvattingen van een ander werden verbeterd. Waarom schetst iemand een 
bepaald wereldbeeld en gebruikt hij/zij bepaalde symbolen? Bij Angst maakten ze vooral een sprong 
rondom het opstellen van onderzoeksvragen, het maken van een plan, het verschil kunnen zien tussen een 
opzoekvraag en een onderzoeksvraag.  Tevens zijn leerlingen zich meer bewust geworden van het feit dat 
ze eigenschappen moeten isoleren om  goed onderzoek te realiseren.  
 
Leraar: “Ze hebben geoefend met onderzoek doen. Ze hebben ervaren hoe het is om een eigen onderzoek 
op te zetten. Ze hebben ervaren wat voor problemen je tegen komt. Ze hebben ervaren hoe het is om die 
onderzoeksgegevens te verwerken. Ze hebben eigenlijk voor jonge onderzoekers gespeeld. “ 
 
Als we kijken naar de Talentenkaart, kunnen we concluderen dat deelname aan het WKRU-programma een 
bijdrage heeft geleverd aan de volgende talenten / kinderen ervaring hebben opgedaan met: 
 

- Goed nadenken / voorafgaand aan je onderzoek bedenken wat je wilt. 
- Kennis verzamelen over het onderwerp en nagaan wat er al onderzocht is. 
- Een onderzoeksvraag bedenken en een hypothese opstellen. 
- In groepjes samenwerken. 
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- Een onderzoeksplan maken: wat ga je doen, welke materialen heb je nodig om je vraag te kunnen 
beantwoorden en/of welke leerlingen wil je vragen om mee te doen aan het experiment (hoeveel 
en uit welke klas).  

- Plan voorbereiden (materialen verzamelen, stappenplan maken). 
- Plan uitvoeren (en controleren en opschrijven). 
- Eerlijk meten. 
- Conclusies trekken. 
- Onderzoek presenteren. 
 

Leraar: “Leerlingen die nu voor een tweede keer meededen konden heel makkelijk inhaken op oude kennis  
(over onderzoek doen) en gingen zelf aan de slag. Die hadden heel snel bedacht wat ze wilden 
onderzoeken. Ze wisten al beter hoe je goed onderzoek doet: dat je eerst moet bedenken wat je wilt 
onderzoeken, een hypothese moet opstellen en dan moet nagaan en verzamelen wat je nodig hebt voor je 
onderzoek.” 
 
De vaardigheden op het gebied van samenwerken kunnen nog uitgesplitst worden: 

- Naar elkaar luisteren.  
- Samen op één lijn komen. 
- Elkaar steunen en elkaar helpen. 
- Samen nadenken over de onderzoeksvraag en –opzet. 
- Zaken goed bespreken van tevoren. 
- Taken verdelen. 

 
Leraar: “Ook de talenten van de kinderen en het samenwerken komen heel makkelijk terug: de ene neemt 
de leiding, de ander neemt de vraag voor zijn rekening, en een volgende is heel goed in de verslaglegging. “ 
 
Daarnaast zijn leerlingen op verschillende gebieden/talenten aangesproken: taal- en, rekenvaardigheden, 
sociale vaardigheden, analytisch vermogen, creativiteit, organisatie talent etc. Elke leerling is op zijn eigen 
manier bezig geweest met het thema, op een verschillend niveau (verschillende soorten intelligenties) 
maar ze waren wel allemaal met hetzelfde bezig en ze leerden er allemaal van. Sommigen leerlingen deden 
vooral kennis op over het onderwerp, anderen leerden vooral onderzoeksvaardigheden (hoe stel je een 
goede onderzoeksvraag, hoe kun je eerlijk meten) en weer anderen leerden vooral samenwerken en naar 
elkaar luisteren. 
 
Leerling: “Ik vond het project leuk en leerzaam, want het had een creatieve kant en ook een schriftelijke en 
mondelinge kant.” 
 
Opbrengsten voor de leraar 
Ook voor de leraren heeft deelname aan het WKRU-programma veel gebracht. De leraren verschillen sterk 
in achtergrond en ervaring met betrekking tot wetenschap en techniek, en onderzoekend leren. Toch geven 
ze allemaal aan dat het deelnemen aan het WKRU-programma ze iets heeft gebracht, zowel qua expertise 
als handelingsbekwaamheid:  

-  Ze hebben ervaren wat een een wetenschappelijk project de leerlingen kan brengen en wat het 
met leerlingen kan doen als je ze de ruimte en de leeromgeving biedt. Dat je dan bijvoorbeeld 
leerlingen tevoorschijn ziet komen of talenten van leerlingen, die je eerder niet hebt gezien.  
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- Ze hebben meer feeling met wetenschappers en (wetenschappelijk) onderzoek gekregen. 
- Deelname aan het WKRU-programma draagt er toe bij dat ze scherp blijven en gedwongen worden 

om (weer) de houding aan te nemen van coach en begeleider van het leerproces.  
- Door het programma en de samenwerking met de diverse partijen daarin hebben ze onderzoekend 

leren weer op een hoger, wetenschappelijker niveau kunnen brengen. Ze kunnen leerlingen weer 
beter begeleiden en stimuleren in het opzetten van een onderzoek 

-  Door de voorbereiding en door de evaluaties zijn zich ook weer bewuster van hun leraarrol. Ook 
kunnen ze leerlingen weer beter begeleiden en stimuleren in het opzetten van een onderzoek.  

  
Leraar: “En wat ik een geweldige opbrengst vind, is dat als je kinderen de ruimte biedt, de leeromgeving 
biedt, dan zie je kinderen tevoorschijn komen die je eerder niet hebt gezien. Dat vind ik heel sterk. Dus het 
idee van: kom eens met iets anders in de klas, dat vind ik heel sterk.” 
 
Leraar: “Die onderzoekende houding, dat onderzoekend leren, dat wil je er altijd inhouden. Zo'n project is 
dan prettig als opfrisser. En het bij elkaar zitten (tijdens een projectteamoverleg), elkaar inspireren dat is 
heel erg leuk. Je hoort altijd weer iets waarvan je denkt van: hé doe jij dat zo, dat ga ik ook eens proberen.” 
 

De leerlingen kregen ook een onderzoeksvraag voorgelegd met de vraag hoe zij een antwoord op deze 
vraag zouden kunnen krijgen middels een onderzoek. Waarom stelden we deze vraag? Tijdens het WKRU-
project hebben de leerlingen geleerd over de diverse onderdelen van een onderzoek en hebben ze hier ook 
mee geoefend: een onderzoeksvraag bedenken, een hypothese opstellen, een onderzoeksplan maken, het 
onderzoek uitvoeren, eerlijk meten, resultaten bijhouden, conclusies trekken etc. Met het voorleggen van 
een onderzoeksvraag wilden we achterhalen wat ze daarvan geleerd hebben. Kunnen ze deze stappen zelf 
bedenken, heeft het ze kritischer gemaakt?  
Hieronder de gesprekken van drie leerlingen.  
 
Onderzoeker: Stel je komt de volgende onderzoeksvraag tegen: “Krijg je meer energie van een appel of 
van een dropje?” Hoe onderzoek je die vraag? 
LL1: Ik denk dat ik gewoon mensen bij elkaar zou roepen en dan de eersten die een beetje dezelfde energie 
hebben en toch wel vergelijkbaar zijn, en dan eerst de ene een appel geven en de andere een dropje en 
dan kijken wie er langer doorrent. Rennen ze een rondje ergens om heen.  
Onderzoeker: Hoe zou je dat meten?  
LL1: Gewoon een paar rondjes meten en wie het het langst volhoudt.  
Onderzoeker: Moet je nog ergens rekening mee houden?  
LL1: Met astma natuurlijk. En ook gewoon twee mensen die vergelijkbaar met elkaar zijn. Anders dan is dat 
een beetje onhandig. 
Onderzoeker: Is twee mensen genoeg? 
LL1: Ja, twee of vier. Bijvoorbeeld twee minder snelle mensen en twee wat snellere mensen. Dan kun je ook 
kijken of heeft bij de energierijke mensen een appel meer invloed of een dropje, of juist bij de minder 
energierijke mensen. 
Onderzoeker: Wat verwacht je te vinden?  
LL1 Ik verwacht eigenlijk toch dat een dropje meer helpt, omdat er best wel veel suiker inzit. Appel zal ook 
wel goed helpen, zit ook best veel suiker in en natuurlijk ook water. Helpt ook wel. Ik weet het eigenlijk 
niet. 
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LL2: Ik zou kijken waar meer suiker in zit en meer vet enzo. En ik denk dat er in een dropje minder suiker zit 
dan in een appel, want die is veel kleiner en heel zoet, maar niet direct door suiker. Een appel geeft toch 
wel meer kracht, en stevig en ook wel veel suiker. En je kunt het natuurlijk ook zelf testen. Ik neem eerst 
een dropje, kijken of die veel energie geeft. Als dat zo is, dan schrijf ik dat op en hoeveel. Kan ik natuurlijk 
niet echt opschrijven, maar een beetje. En ja, weet ik veel, de volgende dag neem ik dan een appel in plaats 
van een dropje. Kijken of ik dan meer of minder energie krijg dan van een dropje. 
Onderzoeker: Hoe kun je dat meten? 
LL2: Eigen gevoelsmatigheid denk ik dan. 
Onderzoeker: Zou je het ook objectief kunnen meten?  
LL2: Nee, dat denk ik niet, toch je eigen energie, kun je niet echt heel objectief meten. 
Onderzoeker: zou je het kunnen meten door te meten of je langer kunt rennen met een appel of een 
dropje? 
LL2: Nee, denk dat een appel of dropje daar echt te klein voor is.  
Onderzoeker: Kun je al een conclusie trekken als je het zelf hebt opgeschreven?  
LL2: Ik moet natuurlijk wel rekening houden met mezelf als persoon. Kan natuurlijk ook met een paar 
andere testen, wat zij vinden. En dan kan ik het met elkaar vergelijken en dan kan ik pas een conclusie 
trekken.  
 
LL3: Ik  denk van een appel. Maar dat weet ik niet zeker.  
Onderzoeker: Hoe zou je er onderzoek naar doen? 
LL3: Ik zou mensen die lang niets hebben gegeten ofzo, een appel geven en dan andere mensen een dropje 
en dan zou ik kijken welke mensen het meest levendig zijn, zal ik maar zeggen. Meer bewegen, hoe lang ze 
het uithouden om te rennen, uithoudingsvermogen. En als je voor dat je de appel hebt gegeven als je dan 
gaat kijken hoe lang ze het dan volhouden, dan kun je zien hoeveel beter het is geworden. En als je dat ook 
bij een dropje doet, dan zie je wat beter is. 
Onderzoeker: Hoe meet je dat? 
LL3: Voordat je de appel geeft moet hij rennen en dan kijk je bijvoorbeeld hoelang hij over 100 meter doet. 
En dan schrijf je dat op. En dan kijk je hoe lang hij door zou rennen als je een appel geeft. Als je dat ook met 
het dropje doet. Kun je vergelijken.  
Onderzoeker: Moet je nog ergens rekening mee houden? 
LL3: Wel rekening mee houden wat hij daarvoor doet. En niet opeens snel rennen omdat hij wil laten zien 
dat het dropje beter werkt. Moet wel eerlijk zijn. En heel vaak nadoen, ook nog bij andere mensen en dan 
pas conclusies trekken. Niet al na 1 iemand. 

 
Opbrengsten voor de pabo-studenten 
Net als de leraren verschillen ook de pabo-studenten sterk in achtergrond en ervaring met betrekking tot 
wetenschap en techniek, en onderzoekend leren. Voor een aantal studenten is de houding met wetenschap 
en techniek dan echt veranderd, ze zijn een bepaalde drempel over gegaan. Ze hebben ervaren dat ze zelf 
ook projecten rondom wetenschap en techniek, en onderzoekend leren kunnen uitvoeren en wat dergelijke 
projecten met de leerlingen doet. Daarnaast voelen alle studenten zich handelingsbekwamer door de 
oefening en ervaring die ze op hebben gedaan met de 7 stappen van onderzoekend leren tijdens het 
project, met het vertalen van een onderwerp naar de wereld van de leerling en met het sturen en 
begeleiden van leerlingen. Hierdoor denken ze een voorsprong te hebben bij het zoeken naar een baan. 
Daarnaast hebben ze een kijkje in de keuken kunnen nemen bij diverse scholen en hebben ze leren 
samenwerken met externe instellingen. 
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Pabo-student: “Ik heb wel goed leren samenwerken. Ik had nog nooit echt in zo’n projectteam gezeten met 
instellingen van buitenaf, waarbij je echt afspraken hebt met iedereen.” 
 
Pabostudent: “Mij leek het vooral heel leuk om een project in een projectteam te doen, dus samenwerken 
met mensen waar je gewoonlijk niet mee samenwerkt op een basisschool en om een bovenbouwbreed 
project uit te voeren.” 
 
 
Opbrengsten voor universiteit en wetenschappers 
Ook al waren de opbrengsten voor de universiteit en wetenschappers geen specifiek punt van aandacht, 
toch denken leraren dat het WKRU-programma ook de universiteit en de wetenschappers iets brengt. 
Leraren en leerlingen maken echt kennis met de universiteit. Leerlingen krijgen via het WKRU-programma 
al op jonge leeftijd een reëel beeld van de universiteit, van onderzoek doen en van onderzoekers. 
Daarnaast is het een meerwaarde dat onderzoekers leren om hun onderzoek ‘te vertalen’ naar kinderen en 
hoe ze kunnen aansluiten bij de maatschappij. Als ze het kinderen in groep 7/8 kunnen uitleggen, dan 
kunnen ze dat ook op andere niveaus. 
 
Leraar: “Het lijkt me voor een wetenschapper ook heel leerzaam om te zien wat het niveau van die 
kinderen is en hoe ze waar ze mee bezig zijn kunnen vertalen naar kinderen toe.” 
 
Conclusie 
Uit het voorgaande wordt duidelijk dat de opbrengsten van de projectteams heel divers zijn. Niet alleen 
voor leerlingen levert het wat op, maar ook voor de leraren en pabo-studenten. Daarnaast betreffen de 
opbrengsten zowel  kennis, houding en vaardigheden.  Scholen geven aan dat ze deze opbrengsten graag 
duidelijk willen krijgen om objectief vast te kunnen stellen dat ze verder gekomen zijn en om na te gaan of 
ze goed bezig zijn. En daarnaast om aan te kunnen geven waar een bepaalde leerling zit. 
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4.2 Welke scholen doen mee? 
Hieronder beschrijven we kort de redenen waarom scholen aangeven dat ze meedoen aan het WKRU-
programma.  
 
Het WKRU-programma moet passen binnen de visie en bij de werkwijze van de school en de leraren.  Dat 
heeft aan de ene kant te maken met hoe scholen tegen Wetenschap & Techniek en wereldoriëntatie 
aankijken en aan de andere kant met hoe scholen aankijken tegen onderwijs an sich. Wereldoriëntatie en 
Wetenschap & Techniek zijn een belangrijk onderdeel binnen de school en scholen vinden het belangrijk 
om deze visie vast te houden en mee te nemen in de ontwikkeling van de school. Het WKRU-programma 
past hier goed in. Punt van zorg zijn wel de aankomende bezuinigingen, passend onderwijs en de 
prestatieboxen, omdat deze beleidsmaatregelen ervoor kunnen zorgen dat er minder geld en aandacht 
gaat/kan gaan naar Wetenschap & Techniek en onderzoekend leren.  
  
Directeur: “Na tijdje zeggen mensen: ‘We weten het wel’, en dan zeg ik: ‘Nee, we weten het nog niet, we 
gaan nog een stapje verder.’ ’” 
 
Naast de visie op Wetenschap & Techniek en wereldoriëntatie, is ook de visie op het onderwijs van belang. 
De scholen gaat over het algemeen uit van een leerlinggerichte aanpak met een belangrijke rol voor de 
leraar. Leerlingen zijn eigenaar van hun eigen leerproces, ze moeten leren leren. In het onderwijs wordt 
uitgegaan van de individuele onderwijsbehoeftes of leervragen van leerlingen. De leraar schept de 
randvoorwaarden en de kaders, en biedt een leerling de kansen die het nodig heeft om zich optimaal te 
ontwikkelen. De leraar is dus coach en procesbegeleider. Onderzoekend leren speelt binnen deze visie een 
belangrijke rol. Daarnaast is het een voorwaarde dat een leraar goed kan kijken naar talenten van 
leerlingen en een leerling ook de mogelijkheden biedt en stimuleert om deze talenten te ontwikkelen en 
borgen.  
 
Leraar: “Het loslaten. Als je dat totaal niet in je hebt, dan denk ik niet dat je eraan moet beginnen. Dan 
levert het stress op. Dan heb je een negatieve ervaring en dan zul je het ook niet nog een keer doen. Dus je 
moet er voor open staan dat ze in groepjes ander dingen doen dan dat jij denkt: leidt dit tot iets?  Moet 
altijd even kunnen. Ook als het even nergens toe heeft geleid. Jammer van de tijd, maar volgende keer 
beter, dan ontdekken ze wel wat, of leren ze er meer van.” 
 
Leraar: “Mijn ervaring is dat als je het loslaat, dat je dan veel meer bereikt. En je doet recht aan leerlingen: 
ze zijn er, ze mogen en ze willen. Het is een wisselwerking.“ 
Pabo-student: “Je moet er wel veel tijd aan besteden. En wil je dat niet dan moet je er niet aan beginnen. Je 
moet er wel voor de volle 100% voor gaan. Maar ik zou het wel iedereen aanraden.” 
 
Deze redenen om aan de slag te gaan met het WKRU-programma zijn succesfactoren, maar tegelijkertijd 
ook uitdagingen en verbeterpunten. Scholen met een dergelijke visie nemen deel aan het WKRU-
programma en hier kan het programma een succes worden,  maar hoe kun je er nu voor zorgen dat scholen 
die een dergelijke visie niet hebben ook meedoen aan het WKRU-programma? En als het lukt om die 
scholen te overtuigen om mee te doen, hoe kun je dan binnen deze scholen ervoor zorgen dat het 
programma ook een succes wordt? Is het wenselijk en noodzakelijk dat alle scholen meedoen? En als het 
antwoord hierop ‘Ja’ is, in hoeverre is het dan een vereiste dat er een omslag van visie binnen de school 
komt om het programma succesvol te doorlopen? 
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 4.3 Wat maakt het programma tot een succes? 
 
 Succesfactoren en uitdagingen 
De belangrijkste succesfactoren zijn de houding van de leraar, het onderwerp, de samenwerking,  kennis & 
kunde van de leraar, en de ondersteuning vanuit de school. Hieronder staan we stil bij elk van deze 
succesfactoren. Elk van deze succesfactoren bevat tegelijkertijd een uitdaging, die ook wordt aangestipt. 
 
Houding van de leraar 
Als een leraar openstaat voor het programma en onderzoekend leren, en er nieuwsgierig naar is, dan kan 
het programma de leraar grijpen en dan kan hij/zij er enthousiast voor worden en wil hij/zij er tijd insteken. 
En als je als leraar ervoor openstaat, dan durf je de leerlingen en de methode ook los te laten. Als je het 
niet leuk vindt, als je het belang er niet van inziet, dan kies je er niet voor en ga je er niet mee aan de slag. 
Een leraar moet het project op zich af durven laten komen en de leerlingen het vertrouwen kunnen geven 
dat ze het zelf kunnen. De uitdagingen hierin zitten in de tijd (je hebt niet altijd de tijd om leerlingen eerst 
een hele week fouten te laten maken), goedkeuring van de school om de methode los te laten en je moet je 
competent genoeg voelen.  
 
Leraar: “Op het moment dat jij niet openstaat, kun je die leerlingen ook niet openzetten en kun je ook die 
houding van: ‘Hé, wat gaan we onderzoeken?’ niet stimuleren.  Je moet zelf enorm enthousiast zijn.” 
 
Pabo-student: “Ik vind het wel heel leuk om dat soort proefjes te doen. Vroeger al dingen uit elkaar halen 
om te kijken hoe de binnenkant eruit zag en dan de rotzooi in de schuur laten liggen. Of bedacht: Ik heb 
een X-man als ik die uit het raam gooi, gaat die kapot. Laat ik daar nou eens een parachute voor maken. Dat 
leverde uit eindelijk een X-man met een werkende parachute en een gebroken enkel op.” 
 
Onderwerp/ thema 
Een succesfactor is dat het aansprekende, state-of-the-art onderwerpen zijn. Er komt echt iets nieuws de 
klas in. En omdat het lopend onderzoek is hebben de onderzoekers er veel kennis van en zijn ze erg 
bevlogen. De uitdaging is de vertaalslag: een onderwerp kan te lastig zijn, zoals grafeen, en dan wordt het 
moeilijk om het te vertalen in zinvolle en betekenisvolle activiteiten voor de leerlingen. Het onderwerp kan 
echter ook te dicht bij de beleving zitten, zoals angst. Dan moet je het (weer) van het leerlingniveau afhalen 
en het objectiever of theoretischer maken. Afhankelijk van het project zal er een ander pad bewandeld 
moeten worden om de vertaalslag te maken 
 
Pabo-student over het thema Grafeen: “We hebben bijvoorbeeld een blaadje gescheurd tot je een atoom 
had. Leerlingen van die leeftijd weten niet wat een atoom is, maar door het te doen en zo’n filmpje eerst te 
laten zien en dan zelf te gaan doen, leren ze het concept. Het is misschien niet helemaal een atoom maar je 
komt wel tot de kern. Tot iets heel kleins, wat op een gegeven moment niet meer verder deelbaar is. Zo 
kom je toch tot de kenmerken van grafeen.“ 
 
Samenwerking tussen experts  
Leraren geven aan dat door de samenwerking het inhoudelijk wordt gevoed door de wetenschapskant, en 
ook nog eens didactisch door de Pabo’s van de HAN. Door de combinatie met de wetenschappers en de 
pabo-studenten kreeg het project meer body en was er meer ruimte en tijd. In het team was er de 
mogelijkheid om samen te brainstormen over de vertaalslag en de meest optimale insteek. Die 
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samenwerking is een driehoek. Vaak nam de pabo-student het voortouw in het maken van de vertaalslag 
en bij het uitwerken en uitvoeren van de lessen. De leraar zorgde voor de input over waar de diverse 
leerlingen stonden qua ontwikkeling, wat er aansluit bij de leerlingen en bewaakte en begeleidde het 
proces. De wetenschappers zorgden op hun beurt voor het onderwerp en de inhoud, gaven een brok 
kennis en diepgang en gaven ideeën over hoe het uitgelegd kon worden. Daarnaast hadden zij een 
belangrijke bijdrage in het onderzoeksproces in de vorm van de feedback op onderzoeksvragen. Daardoor 
konden de leraren en pabo-studenten de vragen van de leerlingen  op een hoger niveau trekken. De 
docenten op de Pabo, ten slotte, gaven feedback over op welke manier studenten het nog beter konden 
doen en gingen na of het onderzoekend leren als rode draad terug te zien was. De grootste uitdaging zit/ 
zat in het in balans houden van de leraar - pabo-student verhouding. Het kan zijn dat de leraar het project 
graag (te dicht) bij zichzelf wil houden en het moeilijk vindt om het proces uit handen te geven. Het kan ook 
zijn dat de leraar (teveel) leunt op de pabo-student.  
 
Leraar: “De activiteiten van het WKRU zijn een goede en gedurfde manier om wetenschap naar de 
basisschool te brengen, (maar het is) een heel ander denkniveau. De eerste bijeenkomst dacht ik ook: hoe 
gaan jullie dat vertalen naar leerlingen uit de midden- en bovenbouw. Maar ik vind dat dat in ons project 
bijzonder goed gedaan is, ook in overleg met Pabo en leraar activiteiten bedacht die je ook zo in de klas kon 
uitwerken. Heel goede, interessante samenwerking. “ 
 
Leraar: “De pabo-student nam meer de organisatie van het project op zich en ik kende de leerlingen goed 
en zo konden we eigenlijk samen een mooi programma uitstippelen. Het was een interessante 
samenwerking.”  
 
Kennis en kunde 
In gesprek met de leraren en de schoolleiding wordt duidelijk dat een leraar echt niet alles hoeft te weten. 
Je hoeft als leraar geen duizendpoot te zijn, het is vooral belangrijk dat je goed naar de leerlingen kunt 
kijken, flexibel bent  en aandacht steekt in de voorbereiding.  Daarnaast is het belangrijk om je tijdens de 
voorbereiding in een onderwerp te verdiepen (een basis te hebben) en moet een leraar: 

- goed in beeld hebben wat de stappen zijn van onderzoekend leren; 
- leervragen kunnen zien en leerlingen kunnen begeleiden in het leiden van die leervragen; 
- onderzoeksprocessen in gang kunnen zetten en kunnen begeleiden; 
- bij de beleving en behoeftes van leerlingen aan kunnen sluiten; 
- weten hoe je met leerlingen goede onderzoeksvragen op kunt stellen; 
- weten hoe je leerlingen kunt laten evalueren wat ze geleerd en/of ontdekt hebben.  

 
Pabo-student: “Ik vind het niet eng dat ik bepaalde kennis niet heb. Ik weet meer dan leerlingen en 
misschien moet ik me wel even inlezen. Maar ja, dat is hetzelfde als je een liedje moet aanleren als je heel 
muzikaal bent, en dat liedje niet kent. Of een manier van tekenen nooit geprobeerd hebt. Dat oefen je een 
paar keer, dan kijk je een paar keer en dan denk je: oh, zo ongeveer.” 
 
Ondersteuning vanuit school 
De grootste uitdaging die leraren en schoolleiding zien is de tijdsinvestering, zowel tijd voor de 
voorbereiding als voor de lessen. Er moet voldoende tijd zijn om voldoende lessen te kunnen geven en 
leerlingen hun onderzoek goed te kunnen laten uitvoeren. En door de bezuinigingen kunnen scholen 
leraren steeds minder uren geven. Daarnaast kan ook de schoolwerkelijkheid een belemmerende factor zijn 
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waar het gaat om tijd. Het streven moet zijn om het project te integreren in het geheel, zodat het project 
niet naast de lessen komt, maar onderdeel is van de dagelijkse lespraktijk .  
  
Directeur: “Die facilitering -materialen, tijd, studiedagen, ondersteuning, teamvergaderingen-  is nodig, 
omdat als  je aan iets werkt, het ook echt vorm moet kunnen geven. “  
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4.4 Hoe gaan scholen door na het programma?  
Scholen mogen twee jaar meedraaien met de projectteams, daarna moeten ze het zelf gaan doen. Maar 
hoe doe je dat? Scholen geven aan dat input van onderwerpen nodig is. Zonder de samenwerking met het 
WKRU is het moeilijk om de onderwerpen op te pakken zoals dat gebeurt tijdens het programma en is het 
risico groot dat de kennis verdwijnt. Daarnaast vinden scholen het fijn dat ze nu een bepaalde deadline 
hebben waarbinnen ze het programma moeten draaien en dat ze een stagiaire hebben om het programma 
mee op te zetten, voor te bereiden en uit te voeren. Door de afspraken met het WKRU en de 
wetenschappers moesten ze de lessen wel echt inplannen en daarnaast moesten de pabo-studenten hun 
lessen ook geven, dus dan gebeurt het ook echt.  
 
Leraar:  “Er is een stok achter de deur nodig, want anders word je opgeslokt door de alledaagse dingen.” 
 
Vanuit de scholen zijn er diverse oplossingen gekomen over hoe zij denken dat ze dergelijke projecten 
zelfstandig kunnen doen zonder het (volledige) programma mee te draaien.  
 
Op de achtergrond blijven meedraaien met projectteams. 
Het volgen van een workshop tijdens de Winterschool geeft voldoende input en inhoud om ook een 
dergelijke project zelf op school te doen. Toch geven leerkrachten aan dat ze nog liever mee zouden willen 
blijven draaien met het WKRU-programma. Bijvoorbeeld dat ze een thema kiezen en dan aansluiten bij de 
werkgroepbijeenkomsten van die projectteams om te kijken: Wat kunnen we meenemen, wat kunnen we 
uitvoeren op school en wat hebben we daar dan voor nodig?  Om op die manier toch iets op te zetten op 
school.    
  
WKRU/Universiteit als Informatiebron (college, hulplijn, studenten inzetten). 
Scholen geven aan dat ze de kennisinput van de universiteit wel nodig hebben om een dergelijk project te 
kunnen draaien. Wellicht zou het interessant zijn om van tevoren een soort hoorcollege te geven aan de 
leerkrachten en leerlingen die het project gaan uitvoeren zodat ze meer theoretische kennis hebben over 
het onderwerp voordat ze eraan beginnen. Een college waarin het onderwerp nog eens goed wordt 
uitgelegd en wat er allemaal bij hoort.  Zoals de college ’s ochtends tijdens de Winterschool, maar dan een 
niveau er tussenin door iemand die er echt verstand van heeft.  Didactische vaardigheden genoeg om 
daarmee verder te gaan, maar die kennis is nodig om te beginnen.  
  
Of het WKRU als vraagbaak of hulplijn, zodat leraren ingangen hebben bij de wetenschap als ze nog met 
iets bezig zijn, zodat ze nog vragen voor kunnen leggen of iemand kunnen benaderen als ze ergens tegen 
aanlopen, ergens niet uitkomen. Dat geldt niet alleen voor de aanpak, maar ook voor de kennis.  Dit kunnen 
ook studenten van universitaire studies zijn. Immers, ook zij kunnen een stuk achtergrondkennis, inhoud 
geven.    
  
Behalve de universiteit als informatiebron, wordt ook de Pabo als informatiebron genoemd.  Het is prettig 
als er ook daar vragen gesteld kunnen worden en er eventueel begeleiding is van een pabo-docent om dat 
onderzoekend leren steeds op een hoger plan te kunnen tillen. 
  
WKRU ideeënbank met onderwerpen en de nodige achtergrondkennis 
Een WKRU ideeënbank met onderwerpen en de nodige achtergrondkennis. Zoals het inspiratieboek  
“Wetenschappelijke doorbraken de klas in!”, maar dan in de vorm van een site waar de leerkracht op kan 
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inloggen en kan lezen over een bepaald onderwerp met daarbij ook ideeën over hoe je wat ingewikkeldere 
onderwerpen toegankelijk kunt maken voor dat klas. Dat hoeven dan niet helemaal kant-en-klare lessen te 
zijn, het gaat vooral om de onderwerpen en de kennis. Onderzoeksprojecten waarmee wetenschappers op 
dat moment mee bezig zijn op de universiteit, zodat je kinderen prikkelt met iets dat verder van hun 
leefwereld afstaat. Dan krijg je toch andere input, en heb je dat in je klas, dan doe je daar je voordeel mee.  
 
4.5 Hoe deel je de ervaringen en geef je het door? 
 
Delen 
De ervaringen van het WKRU-programma worden in vrijwel alle gevallen gedeeld binnen de school. Deze 
communicatie naar collega’s gebeurt echter niet altijd even uitgebreid, en daar kan meer uitgehaald 
worden.  En als er wel een uitwisseling is, dan zijn collega’s wel nieuwsgierig en ze vinden het leuk, maar er 
zelf mee aan de slag gaan  is vaak moeilijk.   
 
Heeft een leraar een project uitgevoerd, en ervaren hoe leuk en leerzaam het is om leerlingen hun eigen 
onderzoeksvragen te laten beantwoorden? Dan is het tijd om die succeservaringen te delen binnen de 
school. Laat de leraar aan collega’s vertellen wat hij/zij heeft  gedaan en als het kan, laat het ze dan ook 
zien! Door een filmpje, of door ze even in de klas te laten kijken.  
 
Doorgeven binnen de school  
Na het meedoen en het delen van ervaringen, moet er dan ook nog een derde stap zijn: doorgeven aan 
collega’s. Het moet dus een stappenplan worden:  
 
1) Begin met één klas of één bouwgroep en doe zo ervaring op met onderzoekend leren en projectmatig 
werken.  
2) Deel deze ervaringen met collega's .  
3) Verspreid het als een olievlek, zodat het hele team mee gaat doen.  
 
Voor die derde stap is het belangrijk dat het schoolbreed wordt opgepakt, het moet dan vanuit de leiding 
ook gestuurd en gesteund worden er moet een frame gemaakt worden. Het is vooral belangrijk dat er 
kleine stapjes worden gemaakt en dat mensen zien dat ze er iets mee hebben, en hoe makkelijk en leuk het 
kan zijn. De ene collega zal immers meer hulp en aansporing nodig hebben dan de ander, en dan is het 
belangrijk dat ze stapje voor stapje succeservaringen opdoen. 
 
Er zijn verschillende opties om de ervaringen met onderzoekend leren in projectvorm te verspreiden 
binnen het team:  
 
1) Laat collega’s ervaren wat onderzoekend leren inhoudt binnen de WO methode die wordt gebruikt.  
Hoe kun je daarbinnen nu aanpassingen doen zodat je binnen je thema een stukje onderzoekend leren 
hebt? Een leraar kan dat zonder begeleiding, maar dan moeten ze wel de input hebben: Welke 
onderzoeksvraag kan ik hier stellen en hoe en met welke opdracht  kan ik de leerlingen hiermee aan de slag 
laten gaan?  
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2) Zorg dat een collega meedraait in de projectteams 
Een mogelijkheid zou zijn om één iemand deel te laten nemen aan het programma en dat diegene als 
project coördinator fungeert binnen de school. Deze coördinator kan zorgen voor de input (kennis van het 
onderwerp, opzet van de lessen) en onder leiding van deze coördinator kan het team dan een keer droog 
oefenen voordat het project begint (een beetje à la de workshops van de Winterschool). Tijdens de 
uitvoering van het project kan deze persoon ook ondersteuning bieden.  Eventueel kunnen er ook 
tussentijdse bijeenkomsten zijn, om met collega’s onder elkaar te evalueren: wat gaat er goed, waar heb je 
moeite mee, hoe zou jij dit aanpakken? En na afloop is een gezamenlijke evaluatie natuurlijk gewenst! 
 
3) Gebruik het inspiratieboek als leidraad  
Het inspiratieboek “Wetenschappelijke doorbraken de klas in!” kan als leidraad gebruikt worden. Het is dan 
wel aan te raden als je bij iemand ten rade kunt gaan bij iemand die het project al een keer gedraaid heeft, 
hetzij een collega, hetzij iemand van een andere school. Een mogelijkheid is dus dat één iemand het project 
heeft gedaan en waarvan collega's het hebben gezien, en dat het jaar erop de collega's ermee aan de slag 
gaan met het boek als handleiding. Dan kunnen ze ook om hulp vragen.  
  
4) Draai een projectje in het klein 
Elke groep zou eens in het jaar zo'n project moeten doen,  heel klein, onder leiding van een 
ervaringsdeskundige. Dat je als onderwijzer in anderhalf uur zelf zo’n onderzoekje doet en je alle 
stappen/fases doorloopt. En de ervaringsdeskundige kan dan ook per fase benoemen waar je op moet 
letten. 
  
5) Professionaliseringscursus of teamscholing  
Ook een professionaliseringscursus voor leraren kan een goed hulpmiddel zijn om aan de slag te gaan. Een 
cursus waarin vooral ook goed wordt gelet op de rolwisseling. De leraar als coach die samen met de leerling 
op zoek gaat naar: hoe gaan we dit vorm geven? Zo’n veranderproces, teamscholing, kun je echter alleen 
als team aanpakken als er draagvlak voor is en er faciliteiten voor zijn, als het vanuit de school gedragen 
wordt. De meerwaarde van teamscholing is dat je met elkaar en op elkaar kunt reflecteren. Vanuit de 
situatie op jouw school kun je elkaar uitstekend helpen. Het is dan meteen een stukje maatwerk en dat is 
ook heel belangrijk.  
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4.6 Adviezen en verbeterpunten. 
 
Adviezen 
De belangrijkste adviezen die pabo-studenten en leraren geven aan deelnemers die aan het WKRU-
programma gaan deelnemen zijn:  
 
1. Ga open en met vertrouwen het proces in (durven loslaten). Gewoon beginnen! 
Leraren geven aan dat het belangrijk is met een open blik het proces in te gaan. Je moet ervoor open staan, 
iets nieuws willen proberen, en geïnteresseerd zijn in W&T en in onderzoekend leren.  Je moet er wel tegen 
kunnen dat er beweging in de klas is, dat er activiteiten ontwikkeld worden door leerlingen waarvan je 
denkt: waar leidt dit toe? Je moet het kunnen loslaten en durven vertrouwen op de leerlingen.   

 
2. Bereid je voor (verdieping en tijdsinvestering)  
Je hoeft niet alles te weten, als je maar wilt en aan de slag gaat, dan kom je vanzelf heel veel te weten.  En 
je wordt wijzer van je ervaringen.  Wel is het belangrijk om a) zelf een stuk achtergrondkennis te vergaren, 
b) veel met elkaar te sparren, samen kun je tot andere ideeën komen en je kunt onderzoeksvragen aan 
elkaar voor te leggen, c) didactiek van onderzoekend leren weer even doorlezen.  
 
3. Verwachtingen van het project (wat brengt het je, wat haal je eruit, wat is tijdsinvestering) 
 Ga er niet vanuit dat je een heleboel aan kennis opdoet qua techniek of wat dan ook: het proces is 
belangrijk, het proces van breng je klas tot onderzoekend leren, niet het product.  
 
4. Kom met duidelijk voorbeelden voor de leerlingen en wissel luisteren en doen af.  
 
Speciaal voor pabo-studenten: 
5) Zorg ervoor dat je er vanaf het begin af aan bij betrokken bent.  
6) Het is fijn als je stage loopt in dezelfde klas als waar het project wordt uitgevoerd. 
7) Documenteer alles goed zodat je het kunt gebruiken voor je portfolio/beroepstaken.  
 
Verbeterpunten 
Voor de verbetering van het WKRU-programma komen vanuit de scholen nog een aantal suggesties:  
1) Laat de school met vragen of onderwerpen komen.  
2) Maak het WKRU-programma ook voor jongere leerlingen toegankelijk, voor de middenbouw en in 
aangepaste vorm misschien zelfs wel voor de onderbouw.  
3) Geef ieder jaar een opfriscursus over hoe je met onderzoekend leren aan de slag kan gaan in de klas. 
4) Coach leraren op het gebied van hoe ze onderzoekend leren een plek kunnen geven in de 
onderwijspraktijk.  
5) Laat scholen onderling kennis en ervaring delen. 
6) Evalueer de  ervaringen en doelen van de deelnemende scholen. 
7) Plan tijdens de uitvoering nog één of twee bijeenkomsten, zodat mensen kunnen sparren over de 
vormgeving van onderzoeksvragen en onderzoeksopzetten.  
 
Om nieuwe scholen warm te maken wordt als tip gegeven om best practices te laten zien of te beleven aan 
de hand van een video of een voorbeeld. Dat zou kunnen door een video te laten zien, maar ook door 
mensen het daadwerkelijk mee te laten maken. Tijdens de Winterschool of in de klas door een paar stevige 
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pabo-studenten die al een keer de eraring hebben met zo’n project, het project (in het klein) uit te laten 
voeren in die klas.  
 
Om nieuwe pabo-studenten warm te maken wordt gesuggereerd om een presentatie te geven aan 3e 
jaarsstudenten van de minor en LiO studenten, door iemand van WKRU zelf en student van de Pabo waarin 
studenten leerlingen aan het werk zien, en zien wat je rol als student is. Veel studenten moeten een 
drempel over, die vinden W&T eng, zo’n presentatie en verhaal van een ervaringsdeskundige kunnen 
helpen. 
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 5. TIPS OP EEN RIJTJE 
De resultaten van het evaluatieonderzoek laten zien dat projectmatig werken waarbij onderzoekend leren 
centraal staat heel mooie opbrengsten heeft op allerlei vlakken. Natuurlijk kunnen scholen ook aan de slag 
met onderzoekend leren en dergelijke projecten zonder projectteam of wetenschapper in de klas. 
Hieronder hebben we de aandachtspunten die naar voren kwamen uit de interviews met 
schooldirecteuren, leraren en pabo-studenten proberen te vertalen naar algemene tips voor scholen en 
leraren die zelfstandig aan de slag willen gaan met projectmatig werken waarbij onderzoekend leren een 
centrale rol inneemt.  
 
Tip 1: Zorg voor een duidelijke visie op W&T op school 
Om met de eerste te beginnen: de visie en houding van de school en de leraar zijn sleutelfactoren als het 
gaat om het wel of niet aan de slag gaan met onderzoekend leren in de klas. Het projectmatig werken en 
onderzoekend leren moeten passen binnen de visie en bij de werkwijze van de school en de leraren. Dat 
heeft aan de ene kant te maken met hoe scholen tegen Wetenschap & Techniek en wereldoriëntatie 
aankijken en aan de andere kant met hoe scholen aankijken tegen onderwijs an sich. 
  
Het is een pré als wereldoriëntatie en Wetenschap & Techniek een belangrijk onderdeel binnen de school 
zijn, omdat de onderwerpen van projecten uit deze hoek komen. De leiding moet het ook belangrijk vinden 
om deze visie vast te houden en mee te nemen in de ontwikkeling van de school. Als school daarin een 
bewuste keuze maakt, zullen ze er ook tijd en ruimte voor vrij willen maken en na de eerste keer proeven 
ook de volgende stap te zetten.  
 
Tip 2: Stel je als leraar op als coach en procesbegeleider  
Naast de visie op Wetenschap & Techniek en wereldoriëntatie, is ook de visie op het onderwijs van belang. 
Onderzoekend leren en projectmatig werken gaan uit van een leerling-gerichte aanpak met een belangrijke, 
coachende rol voor de leraar. Leerlingen zijn eigenaar van hun eigen leerproces, ze moeten leren leren. Het 
uitgangspunt is de onderwijsbehoefte of leervraag van de leerling. Leerlingen doen het zelf en leren van 
hun fouten, maar doen ook zelf succeservaringen op. Tijdens het onderzoekend leren heb je als leraar de 
rol van coach en procesbegeleider, en zorg je voor de randvoorwaarden en de kaders. Uiteraard moet je 
soms ook dingen uitleggen en komt de trainersrol aan bod, maar gaandeweg wordt deze trainersrol steeds 
kleiner en wordt het steeds belangrijker om vooral het onderzoeksproces van de leerlingen te begeleiden.  
 
Tip 3: Sta open voor onderzoekend leren en durf het proces los te laten 
Naast het hebben van juiste visie is de belangrijkste succesfactor de houding van de school en de leraar ten 
opzichte van Wetenschap & Techniek en onderzoekend leren. Als je open staat voor onderzoekend leren en 
projectmatig werken, als je er nieuwsgierig naar bent, dan kan het je grijpen, kun je er enthousiast voor 
worden en wil je er tijd insteken. En als je ervoor open staat, durf je de leerlingen en de methode los te 
laten. Als een leraar of school het niet leuk vindt of het belang niet inziet van onderzoekend leren, dan zal 
hij/zij er niet snel voor kiezen om ermee aan de slag te gaan. 
 
Om een project tot een succes te laten worden, is het dus belangrijk om er met een open houding in te 
gaan. Om het project op je af te laten komen en maar zien wat er gebeurt. Daarmee gepaard gaat een open 
houding naar de leerlingen toe: dat je leerlingen het vertrouwen geeft dat ze het zelf kunnen. Dat je niet de 
leider, maar begeleider bent (zie ook Tip 2).  
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Tip 4: Zorg voor een uitdagend onderwerp waarmee je ook aan kunt sluiten bij de belevingswereld van 
de leerlingen 
 Als scholen meedoen aan het programma van het WKRU wordt het onderwerp en de bijbehorende 
inhoudelijke kennis aangeboden, maar als leraar kun je ook zelf zoiets aanpakken. Je kunt daarbij het boek 
“Wetenschappelijke doorbraken de klas in!”gebruiken als inspiratiebron, maar misschien draagt een 
leerling wel een interessant onderwerp aan uit de actualiteit, of kun je een vraag van een leerling 
aangrijpen om met de klas op onderzoek uit te gaan.  
 De uitdaging bij het onderwerp zit dan vooral in de vertaalslag. Als een onderwerp lastig is (zoals 
grafeen) dan is het belangrijk om veel voorbereiding te steken in de vertaling van het onderwerp in zinvolle 
en betekenisvolle activiteiten voor de leerlingen. Met veel voorbeelden en beeldmateriaal, en misschien 
wel door je te richten op bepaalde eigenschappen kun je het tastbaar en concreet maken en zo bij het 
begrip van de leerlingen komen. Het is van belang om het onderwerp dichtbij te halen en leerlingen veel 
kennis en ervaring te geven, omdat ze min of meer boven het onderwerp moeten staan om een goede 
onderzoeksvraag te kunnen formuleren en met onderzoekend leren aan de slag te gaan. Aan de andere 
kant, kan het onderwerp ook te dicht bij de beleving zitten. Bij makkelijke onderwerpen hoef je niet veel 
extra kennis en ervaring aan te geven, maar moet je er wel voor zorgen om het (weer) van het 
leerlingniveau af te halen en het objectiever en theoretischer te maken, om het niveau van de 
onderzoeksvragen van de leerlingen te verhogen. Dus afhankelijk van project zal er een ander pad 
bewandeld moeten worden om de vertaalslag van een onderwerp naar activiteiten in de klas te maken. 
 
Tip 5: Je hoeft niet alles te weten  
In gesprek met de leraren en de schoolleiding wordt duidelijk dat een leraar echt niet alles over alle 
onderwerpen hoeft te weten voordat hij/zij met projectmatig werken aan de slag te gaan. Je hoeft dus niet 
altijd op alle vragen van kinderen (direct) een antwoord te hebben. Het is vooral belangrijk dat je goed naar 
de leerlingen kunt kijken, flexibel bent en aandacht steekt in de voorbereiding.  
  
Tip 6: Bereid het project goed voor en ken de stappen van onderzoekend leren 
Je hoeft dus niet alles te weten, maar het is wel belangrijk dat je het project goed voorbereidt en bekend 
bent met de didactiek van onderzoekend leren. Tijdens de voorbereiding kun je je verdiepen in een 
onderwerp en zorgen voor een stuk basiskennis. Ook is het dus belangrijk om je dan te verdiepen in het 
onderzoekend leren, mocht je daar als leerkracht nog weinig over weten of weinig ervaring mee hebben. 
Deze voorbereiding is van groot belang om vol vertrouwen een project in te kunnen gaan en het proces los 
te durven laten. Om de stappen van onderzoekend leren goed te kunnen doorlopen, is het belangrijk dat je 
als leraar voor aanvang van het project goed verdiept in het onderwerp en onderzoekt tegen welke 
problemen leerlingen aan zouden lopen tijdens hun onderzoek. Vaak is het immers een onderwerp dat je je 
nog eigen moet maken. En zelfs met een goede en doordachte voorbereiding, is onderzoekend leren ad 
hoc; het is namelijk niet te voorspellen welke invalshoek de leerlingen uit je klas interessant vinden!  
 
Tip 7: Het is een leerproces 
Je hoeft niet alles te weten, maar je hoeft ook niet meteen alles te kunnen. Het is een leerproces! Net zoals 
de leerlingen vaardigheid opdoen in het zelf een onderzoeksvraag bedenken en een onderzoek opzetten en 
uitvoeren, kun je als leraar ook alleen vaardigheden leren op het gebied van het begeleiden van 
onderzoeken door ermee aan de slag te gaan. De kreet: “Al doende leert men” geldt zeker voor het 
onderzoekend leren. Projectmatig werken helpt bij het opbouwen van deze ervaring: je gaat zelf met het 
onderzoekend leren aan de slag en komt alle dingen tegen die je geleerd hebt. Zelf een project uitvoeren 
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met de klas zorgt er daarnaast voor dat je als leraar met eigen ogen het enthousiasme ziet waarmee 
leerlingen aan de slag gaan en tot welke verrassende ontdekkingen ze kunnen komen als ze projectmatig 
werken. 
 
Gaandeweg zijn er een aantal inzichtpunten en vaardigheden van belang die je alleen goed onder de knie 
kunt krijgen door aan de slag te gaan met onderzoekend leren:  

- leervragen kunnen zien en leerlingen kunnen begeleiden in het leiden van die leervragen; 
- onderzoeksprocessen in gang kunnen zetten en kunnen begeleiden; 
- bij de beleving en behoeftes van leerlingen aan kunnen sluiten; 
- weten hoe je met leerlingen goede onderzoeksvragen op kunt stellen; 
- weten hoe je leerlingen kunt laten evalueren wat ze geleerd en/of ontdekt hebben (bijvoorbeeld 

met een mindmap voor en na of door samen hun onderzoeksblad of logboek door te nemen). 
 
Tip 8: Maak gebruik van de deskundigheid en hulp van anderen  
Door de combinatie met de wetenschappers en de pabo-studenten kreeg het WKRU-project meer body en 
was er meer ruimte en tijd. Leraren hebben over het algemeen niet de tijd en de kennis om een project op 
dezelfde manier uit te werken. Door samen te werken binnen je team, met ouders, met stagiaires en 
misschien wel met andere scholen en organisaties kun je wel kennis en tijd winnen. Wellicht is er een ouder 
met veel kennis die een inhoudelijke les over een onderwerp zou willen geven, kun je met een collega 
sparren over de onderzoeksvragen van leerlingen, of is er een pabo-student die een aantal lessen zou 
willen uitwerken. Op die manier krijgen pabo-studenten ook de mogelijkheid om een keer te oefenen met 
onderzoekend leren en kunnen collega’s proeven van onderzoekend leren.  
 
Tip 9: Zorg voor ondersteuning binnen de school 
Om deze samenwerking met ouders, collega’s en andere organisaties te bevorderen, is het belangrijk dat 
de school een duidelijke keuze maakt om met projectmatig werken en onderzoekend leren aan de slag te 
gaan. En ze moeten er niet alleen voor kiezen, ze moeten het ook stimuleren en faciliteren. De grootste 
uitdaging is namelijk de tijdsinvestering, zowel tijd voor de voorbereiding als voor de uitvoering van de 
lessen. Als leraar moet je voldoende tijd hebben en nemen om je te verdiepen in het onderwerp, de 
stappen van onderzoekend leren en om de vertaalslag te maken naar de belevingswereld van de leerlingen 
middels zinvolle en betekenisvolle activiteiten. Daarnaast moet je als leraar voldoende tijd hebben en 
nemen om de lessen te kunnen geven en leerlingen hun onderzoek goed te kunnen laten opzetten en 
uitvoeren. Bezuinigingen en de schoolwerkelijkheid kunnen hierin een belemmerende factor zijn. Het 
streven (van de school) zou dan ook moeten zijn om het projectmatig werken en onderzoekend leren te 
integreren zodat de projecten niet naast de lessen komen, maar onderdeel zijn van de dagelijkse lespraktijk 
en om hiermee binnen de hele school mee aan de slag te gaan, zodat collega’s elkaar ook kunnen 
ondersteunen.  
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6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
 
Er is een kleinschalig, exploratieve evaluatieonderzoek uitgevoerd om na te gaan: 
(1)  Wat deelname aan het WKRU-programma teweeg heeft gebracht in de scholen;  
(2)  Wat de kritieke succesfactoren waren voor implementatie van het programma binnen de scholen 

(zowel bij het deelnemen in de projectteams als bij de uitvoering van de activiteiten);  
(3)  Wat deelnemende scholen kunnen doen om de opbrengsten en het onderzoekend leren in zijn 

algemeenheid te borgen. 
 
De gegevens zijn verzameld door vragenlijsten te laten invullen en interviews te houden, en de logboeken 
van de leerlingen, video-opnames, evaluatieformulieren van leerlingen en leraren te analyseren.  
 
De resultaten laten zien dat de opbrengsten heel divers zijn. Er zijn opbrengsten voor zowel leerlingen, als 
voor leraren en pabo-studenten, en zowel op het gebied van kennis en houding als op het gebied van 
vaardigheden.  
 
De belangrijkste factoren voor een succesvolle implementatie  van het WKRU-programma zijn de houding 
van de leraar, het onderwerp, de samenwerking,  kennis & kunde van de leraar, en de ondersteuning vanuit 
de school. De diverse succesfactoren en voorwaarden die leraren, pabo-studenten en schooldirecteuren 
benoemen, leiden ook tot concrete tips voor andere scholen die in de toekomst deel willen nemen aan het 
WKRU-programma of zelfstandig met projecten rondom onderzoekend leren aan de slag willen gaan. 
Tevens komen uit de interviews ook concrete aanwijzingen naar voren die het borgen van onderzoekend 
leren kunnen bevorderen.  
 
Elk van deze succesfactoren bevat tegelijkertijd een uitdaging, en is het belangrijk dat daar tijdens het 
WKRU-programma steeds bij wordt stilgestaan. In de toekomst zal het WKRU deze aandachtspunten 
meenemen en waar nodig verder gaan uitwerken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de redenen om aan de slag 
te gaan met het WKRU-programma. Is het wenselijk en noodzakelijk dat alle scholen meedoen? En als het 
antwoord hierop ‘Ja’ is, in hoeverre is het dan een vereiste dat er een omslag van visie binnen de school 
komt om het programma succesvol te doorlopen? 
 
Scholen mogen twee jaar meedraaien met de projectteams, daarna moeten ze het zelf gaan doen. De 
resultaten van het onderzoek geven ook handvatten en suggesties hoe deze borging  plaats kan vinden. 
Ook voor het delen en doorgeven van ervaringen aan collega’s worden handvatten gegeven. 
 
Vervolgonderzoek 
Het huidige onderzoek was zeer kleinschalig en zonder nulmeting. Bij vervolgonderzoek is een gedegen 
onderzoeksgroep alsmede een nulmeting een wenselijk om solide uitspraken te kunnen doen over de 
effecten van het Programma. Ook is het aan te raden om dan vragenlijsten uit te zetten onder de 
onderzoekers en ook hen te interviewen. In dit onderzoek is niet getoetst richting promovendi, hoogleraren 
etc. 
 
 
 
 



 

 31 

Disseminatie van de resultaten 
De resultaten van het huidige onderzoek zullen uiteraard ook teruggekoppeld worden naar de praktijk. 
 
1. Presentaties  
Tijdens de “5 tot 5” KWTG Expertbijeenkomst van 30 en 31 mei j.l.  heeft Karien Coppens  een presentatie 
gegeven “Effecten van samenwerking Wetenschapsknooppunt RU, PO en Pabo”. Hierin zijn de resultaten 
gepresenteerd van het onderzoek. 
Tijdens de “International conference on Inquiry-Based Science Education” die van 30 mei tot 1 juni plaats 
vond in Helsinki hebben Marieke Peeters en Carl Figdor een posterpresentatie gegeven getiteld: 
“Scientific breakthroughs translated into inquiry-based learning programs for primary schools: How does 
it benefit schools, teachers and children?” 
 
2. Hoofdstuk in deel 2 van het inspiratieboek ‘Wetenschappelijke doorbraken de klas in!’.  
Dit hoofdstuk laat zien wat onderzoekend leren in projectvorm oplevert: Wat zijn de opbrengsten voor 
leerlingen en voor leraren? De genoemde opbrengsten zijn het resultaat van het huidige 
vindplaatsonderzoek. Daarna geven we een aantal tips over hoe onderzoekend leren de klas in gebracht 
kan worden: Waar moet je aan denken voordat je begint? En hoe kun je, mocht het projectmatig werken en 
onderzoekend leren bevallen, ervoor zorgen dat het onderzoekend leren schoolbreed wordt ingevoerd? 
 
3.  Huidige onderzoeksverslag.  
Dit verslag zal verspreid worden onder de vijf scholen die hebben deelgenomen aan het onderzoek en 
beschikbaar komen voor andere belangstellenden. Een samenvatting van het verslag zal ook op de website 
van het WKRU komen. 
 
4. Artikel. 
Getracht zal worden om de resultaten ook nog te publiceren in een toonaangevend onderwijsblad. 
 
5. Verdere verspreiding resultaten. 
De resultaten van dit onderzoek zullen ook gedeeld worden met de andere wetenschapsknooppunten. 
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Bijlage 1: Omschrijving Workshops Winterschool 
 
• ‘Grafeen’ 
Tijdens de workshop legden drie onderzoekers uit wat de unieke eigenschappen van grafeen zijn. Een 
belangrijk kenmerk van grafeen is de 2D kristalstructuur. Om dit inzichtelijk te maken bouwden de 
deelnemers zelf kristalstructuren met winegums en satéprikkers.  
 
• ‘Angst’ 
Bij de workshop ‘Angst' kwam aan bod hoe leerlingen zelf een onderzoek over angst kunnen opzetten en 
uitvoeren. Aan de hand van een werkblad toonden de onderzoekers hoe leerlingen een plan van aanpak 
kunnen opzetten. Wat is je onderzoeksvraag?, Hoe ga je dit onderzoeken?, Waar moet je aan denken voor 
je aan je experiment begint? etc. De opbouw van het werkblad is gebaseerd op het zevenstappenplan voor 
onderzoekend leren. 
 
• ‘Schepping in kaart’ 
Hoe kun je onderzoek doen naar taal en denkbeelden over het begin van het universum? Dat kwam aan 
bod tijdens de workshop ‘Denkbeelden over het begin'. De workshop bestond uit twee delen: Wat zijn 
denkbeelden? en hoe kun je deze terugvinden in scheppingsverhalen? 
Denkbeelden worden bepaald door tijd en plaats, ook wel de cultuur genoemd. Tijdens de workshop 
ervoeren de deelnemers wat een denkbeeld is, en hoe denkbeelden ontstaan. Een voorbeeld is de manier 
waarop de wereldkaart getekend wordt, dit hangt namelijk af van de tijd en plaats (cultuur) van degene die 
de kaart maakt. Daarna volgde een nog onderzoek om te achterhalen wat het denkbeeld over de wereld 
van schrijvers van verschillende scheppingsverhalen was.  
 
• ‘Ruimte voor Talent, ruimte voor Wetenschap en Techniek’ 
In deze workshop gaven de kwartiermakers regio Gelderland toelichting op het plan ‘Ruimte voor Talent, 
Ruimte voor Wetenschap en Techniek’. 
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Bijlage 2: Vragenlijsten  

 
Vragenlijst leerlingen 
 
Hallo, 
 
Vorig jaar heeft jouw school meegedaan aan het project ‘…’. Wat vond je van dat project? Heb je er van 
geleerd? Wil je er meer mee doen? Of maakt het je niet zoveel uit? 
 
Wij willen graag weten wat jullie van het project vonden en willen dat graag van jullie zelf weten. Daarom 
vragen we je om deze lijst in te vullen. 
 
Twee tips bij het invullen: 

- Denk niet te lang na, maar geef het antwoord dat het eerste in je opkomt en dat het beste bij jou 
past 

- De vragenlijst is geen test, het gaat ons alleen om jouw mening en er zijn dus geen ‘goede’ of 
‘foute’ antwoorden 

 
Voordat we je vragen stellen over het project, willen we eerst een paar andere dingen van je weten. Kun je 
het goede antwoord invullen of aankruisen? 
 
De naam van onze school is: … 
 
Ik zit in groep: … 
 
Ik ben …  jaar 
 
Ik ben een  
O jongen 
O meisje 
 
In de klas doen we af en toe aan wetenschap en techniek 
O Nee, dat doen we nooit 
O Ja, 1 à 2 keer per jaar 
O Ja, ongeveer 5 keer per jaar 
O Ja, bijna elke maand 
O Ja, bijna elke week 
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Als ik aan het project denk, denk ik aan:  1. 
      2. 
      3. 
       
 
Welk deel vond je het leukst?  ______________________________________________ 
 
Welk deel vond je het minst leuk?  ______________________________________________ 
 
Hoe ging het samenwerken?          O slecht   O goed 
 
Wat vond je moeilijk aan het project? ______________________________________________ 
 
Geef een cijfer voor dit project? ___   (je mag kiezen van 4 t/m 10) 
 
 
 Helemaal 

niet mee 
eens 

Niet mee 
eens 

Mee 
eens 

Helemaal 
mee eens 

Ik vind wetenschap leuk O O O O 
Ik snap wat wetenschap is O O O O 
Ik vind het moeilijk om een experiment / onderzoek te 
bedenken 

O O O O 

Ik kan een experiment / onderzoek uitvoeren O O O O 
Ik vind het saai om nieuwe ideeën te bedenken O O O O 
Ik vind dat ik zelf een wetenschapper/onderzoeker ben O O O O 
Ik vind het leuk om dingen uit te pluizen O O O O 
Wetenschap is alleen voor slimme mensen O O O O 
Ik vind het leuk om dingen uit te vinden O O O O 
Door de wetenschap weten we steeds meer over alles 
om ons heen 

O O O O 

Onderzoek / Wetenschap kom ik niet elke dag tegen O O O O 
Ik vind wetenschap oninteressant O O O O 
Ik vind het leuk om over nieuwe uitvindingen te lezen O O O O 
Onderzoek doen is onbelangrijk O O O O 
Door de wetenschap worden bestaande dingen steeds 
beter 

O O O O 

Ik wil later liever geen wetenschapper /onderzoeker 
worden  

O O O O 

Ik vind het leuk om dingen te onderzoeken. O O O O 
Vroeger wilde ik geen onderzoeker worden, nu wel O O O O 
Ik doe zelf bijna nooit proefjes/experimentjes O O O O 
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Omcirkel  wat het beste past bij onderzoek doen. 
 

Onderzoek doen is … 
nuttig nutteloos 
saai leuk 
denken doen 
normaal apart 
vroeger toekomst 
eerlijk oneerlijk 
geloven waarheid 
leren ontdekken 
alleen samen 
vragen antwoorden 
willen kunnen 
belangrijk onbelangrijk 
mens natuur 

 
 
 
Omcirkel  wat het beste past bij een onderzoeker / wetenschapper. 
 

Een onderzoeker / wetenschapper is… 
rijk arm 
man vrouw 
saai leuk 
serieus gezellig 
denker doener 
sociaal eenzaam 
stoer nerd 

 
 
 
 

Misschien heb je zelf nog andere opmerkingen of ideeën waar het nog niet over gegaan is, dan kun je die 
hieronder opschrijven:  
 
 ____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________
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 Vragenlijst leraar / pabo-student 
 

 
 

Helemaal 
niet mee 
eens 

Niet  mee 
eens 

Mee 
eens 

Helemaal 
mee 
eens 

Het project heeft ervoor gezorgd dat ik een bredere kijk op 

wetenschap heb gekregen 

O O O O 

Door het project ben ik wetenschap niet interessanter gaan vinden O O O O 

Door het project herken ik wetenschap vaker in het dagelijks leven O O O O 

Het project heeft er niet voor gezorgd dat ik beter in staat ben om 

de leerlingen te stimuleren in hun onderzoeksactiviteiten 

O O O O 

Door het project ben ik beter in staat leerlingen zelfstandig te 

laten werken tijdens onderzoeksactiviteiten 

O O O O 

Door het project ben ik me eerder bewust van de onderzoekende 

houding van leerlingen 

O O O O 

Door het project voel ik me niet meer handelingsbekwaam  O O O O 

Door het project ben ik me meer bewust van de talenten van een 

leerling op het gebied van wetenschap 

O O O O 

Door het project ben ik me niet meer bewust van de competenties 

van een leerling op het gebied van wetenschap 

O O O O 

Ik ben me even bewust van de betrokkenheid van een leerling bij  

onderzoeksactiviteiten als voor het project 

O O O O 

Het project heeft ervoor gezorgd dat ik me meer bewust van de 

cognitieve processen die bij leerlingen worden geactiveerd bij  

onderzoeksactiviteiten 

O O O O 

Nu ik het project gedaan heb, durf ik zelf ook een project in de klas   

te doen. 

O O O O 
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Kunt u aangeven in hoeverre het project een bijdrage heeft geleverd aan het verbeteren van de 
onderstaande vaardigheden? 

 

 

Nauwelijks Beperkt Veel Heel veel Geen 

idee 

Vragen stellen en zich in kunnen leven in problemen O O O O O 

Ideeën opperen  voor onderzoek O O O O O 

Onderzoeksvragen formuleren  O O O O O 

Begrijpen dat je het antwoord op een vraag kunt 

achterhalen door er onderzoek naar te doen 

O O O O O 

Voorspellingen / Hypotheses doen O O O O O 

Inzien dat de volgorde van handelen belangrijk is O O O O O 

Eerlijk meten   O O O O O 

Resultaten presenteren   O O O O O 

Waarnemingen beschrijven  O O O O O 

Verslag leggen van wat ze ondernemen en waarnemen O O O O O 

Argumenteren O O O O O 

Verwoorden van eenvoudige problemen  O O O O O 

Hoofd- en bijzaken onderscheiden O O O O O 

Over het onderwerp vertellen O O O O O 

Met aandacht de omgeving waarnemen O O O O O 

Op originele wijze gebruik maken van verworven 

vaardigheden en inzichten 

O O O O O 

Initiatief  nemen tot samenwerking O O O O O 
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Helemaal 
niet mee 
eens 

Niet  mee 
eens 

Mee 
eens 

Helemaal 
mee 
eens 

Ik wil aan wetenschap en techniek doen O O O O 

Ik gebruik concrete voorbeelden uit de praktijk voor W&T lessen O O O O 

Ik zou graag meer leren over hoe ik kinderen kan begeleiden bij 
het stellen van een goede onderzoeksvraag 

O O O O 

Ik kan (bijna) overal antwoord op geven als het gaat om  W&T O O O O 

Ik kan insteken op het niveau van de kinderen bij W&T - lessen O O O O 

Ik zou graag meer willen leren over W&T in het basisonderwijs O O O O 

Ik probeer de kinderen te stimuleren in het denken tijdens het 
doen van onderzoek 

O O O O 

Ik vraag me af of ik de benodigde vaardigheden heb om W&T 
lessen te geven 

O O O O 

Ik kijk bij andere collega’s hoe zij W&T in de klas aanpakken O O O O 

Ik vind het moeilijk om de juiste vragen te stellen om kinderen 
verder te helpen bij het doen van onderzoek 

O O O O 

W&T -lessen kunnen alleen gegeven worden door speciaal 
daarvoor getrainde leerkrachten 

O O O O 

Ik zou graag meer leren over hoe ik kinderen kan begeleiden in 
het onderzoekend leren 

O O O O 

Ik vind het interessant om over nieuwe uitvindingen te lezen, 
bijvoorbeeld in de krant of op het internet 

O O O O 

De cyclus van onderzoekend leren ken ik goed  O O O O 

W&T –lessen plan ik niet bewust in O O O O 

Ik weet hoe ik leerlingen aan kan zetten tot onderzoekend leren O O O O 

Ik durf hulp te vragen aan collega’s voor een les wetenschap en 
techniek 

O O O O 

Wetenschap en techniek zijn moeilijk O O O O 

Tijdens een project/onderzoek kan ik me inleven in de leerlingen  O O O O 

Ik vind het moeilijk om onderzoekend leren toe te passen in de 
klas 

O O O O 

Ik heb genoeg handvatten om W&T –lessen  te geven O O O O 

Ik kan de onderzoeksvaardigheden van kinderen stimuleren met 
de juiste vragen 

O O O O 

Ik wil overal antwoord op kunnen geven bij W&T  onderwijs O O O O 

Ik kan de stappen van onderzoekend leren toepassen in nieuwe 
projecten die we doen met de leerlingen 

O O O O 

Ik vind het moeilijk om aan wetenschap en techniek te doen O O O O 

Ik kan de onderzoekende houding  van leerlingen stimuleren O O O O 

Mijn eigen kennis op het gebied van W&T  wil ik niet uitbreiden O O O O 

Als leerkracht moet ik alles zelf weten wanneer ik lesgeef in een 
onderwerp wetenschap en techniek 

O O O O 

Ik zou graag een uitgebreide professionaliseringscursus volgen 
zodat ik eigen ideeën zelfstandig in de klas kan uitvoeren als 
W&T project 

O O O O 
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Bijlage 3: Uitkomsten vragenlijsten 
 
Diverse top drie’s op basis van de antwoorden van leerlingen, leraren en pabo-studenten op vragen uit de 
schriftelijke vragenlijsten . 
 
Wat hoort er wel of niet bij Wetenschap en Onderzoekers volgens de leerlingen? 

Wetenschap Onderzoeker 

WEL NIET WEL NIET 
Ontdekken Nutteloos Man Saai 
Nuttig Oneerlijk Serieus Arm 
Belangrijk onbelangrijk denker eenzaam 

 
 

Top drie van de leerlingen    

Waar denken leerlingen aan? 1 onderwerp zelf of bepaald concept (god, grafeen) 
 2 onderzoek (doen) 
 3 onderdeel van onderzoek (nadenken, hypothese) 

Wat was het leukste? 1 opdracht uitvoeren/proefjes 
 2 onderzoeken 
 3 praktische opdracht (wine-gums, kijkdoos, tekening) 

Wat was het minst leuke? 1 uitleg/luisteren 
 2 onderzoeksvraag bedenken 
 3 presentatie maken en geven 

Wat was het moeilijkste? 1 onderwerp begrijpen 
 2 lange luisteren 
 3 alles goed uitvoeren 

 
Top drie opbrengsten voor leerlingen  

Volgens wie Belangrijkste opbrengsten 

Leraren Verslag leggen van wat ze ondernemen en waarnemen 
 Argumenteren 
 Verwoorden van eenvoudige problemen  

Pabo-studenten Voorspellingen / Hypotheses doen 
 Eerlijk meten   
 Begrijpen dat je het antwoord op een vraag kunt achterhalen door er onderzoek 

naar te doen 
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Top drie opbrengsten voor leraren en pabo-studenten 

Leraren Door het project zijn leraren zich bewuster van de talenten van een leerling op het 
gebied van wetenschap 

 Leraren zijn van mening dat ze, nu ze het project gedaan heb, ook alleen aan de 
slag kunnen met een wetenschap- en techniek project in de klas. 

 Door het project voelen leraren zich handelingsbekwamer  

Pabo-
studenten 

Het project heeft er voor gezorgd dat pabo-studenten beter in staat zijn om de 
leerlingen te stimuleren in hun onderzoeksactiviteiten 

 Door het project zijn pabo-studenten beter in staat leerlingen zelfstandig te laten 
werken tijdens onderzoeksactiviteiten 

 Door het project zijn  pabo-studenten zich eerder bewust van de onderzoekende 
houding van leerlingen 
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Bijlage 4: Interviews  
 

Interview leerlingen 
 
Open vragen 
Kun je een wetenschapper of professor beschrijven? 
 
Wat is wetenschap? 
 
Heb je zelf wel eens onderzoek gedaan? Hoe ging dat? 
 
Hoe doet een onderzoeker wetenschap? 
 
Vorig school jaar heb je meegedaan aan het project “…”.  Stel je nu eens voor dat je een onderzoeker bent 
en aan andere onderzoekers moet uitleggen wat jullie hebben gedaan, wat zou je dan vertellen? 
 
Weet je nu beter  wat onderzoek is en lijkt het je leuk om onderzoeker te worden. 
 
Onderzoeksvraag 
Stel je komt de volgende vraag tegen: 
 
'Krijg je meer energie van een appel of van een dropje?’ 
 
OF  
 
´Waar worden kinderen blij of gelukkig van?’  
 
Hoe onderzoek je die vraag? 
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Interview leerkracht 
 
Als je terugdenkt aan het project, wat komt er dan in je op? 
 
Past het project bij je eigen, dagelijkse lespraktijk, of moest je veel aanpassen? 
 
Wat versta je onder onderzoekend leren? En wat betekent het voor jou? 
 
 
PROJECT 
- Hoe verliep de samenwerking met pabo-student, de wetenschappers en het WKRU? 
- Wat heb je bijgeleerd door het werken in projectteams? 
 - over jezelf?   - over W&T?  - over de aanpak in de klas? 
- Is je “verhouding” met W&T gedurende het project veranderd [interesse, zelfvertrouwen, 

kennis/inzicht]? 
- Voel je je door het project meer handelingsbekwaam als het gaat om W&T onderwijs?  
 Waarom wel/niet? Zo niet welke handvatten zou je dan graag nog krijgen? 
- Zijn de resultaten / vaardigheden van de leerlingen veranderd naar aanleiding van het project?  
 Zo ja, in welk opzicht en wat heeft die verandering veroorzaakt? 
- Is de houding van kinderen en van jezelf ten opzichte van onderzoek anders dan voor het project? 
- Wat was de rol van leerlingen en van jezelf tijdens het project? En zijn die rollen veranderd? 

 
 

SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN 
- Zijn de activiteiten van het WKRU de juiste aanpak om wetenschap van de universiteit naar de scholen 

te brengen? 
- Waarom wel of niet?, zo niet wat dan wel? 
- Zie je belemmering / knelpunten? (denk daarbij aan) 
 - Dagelijkse beslommeringen  - Te weinig draagvlak / één trekker -Tijd 
 - De huidige wet- en regelgeving   - Gebrek aan tijd    - Cursussen 
 - Gebrek aan expertise    - School    - Collega’s  
 - Gebrek aan materialen  
- Welke drie adviezen zou je aan je collega’s geven voor/ bij het werken in projectteams? 
- Wat heb je nodig om je (nog) meer handelingsbekwaam te voelen met betrekking tot onderzoekend 

leren? 
- Als er een uitgebreide professionaliseringscursus opgezet zou worden waarin je je eigen onderwerp 

mag inbrengen en uitwerken met het boek als leidraad. Lopend over meerdere dagdelen en 
verdeeld over een langere periode, die uiteindelijk leidt tot uitvoering in de klas, zou je je dan voor 
zo’n cursus inschrijven? 

- Zijn er nog andere zaken die je kwijt wil? 
 
 
ONDERSTEUNING 
- Heeft de school een specifieke visie op het W&T onderwijs? 
- Draagt de schoolleiding deze visie ook uit, en zo ja, hoe?  
- Hoe past het project van het WKRU binnen die visie? 
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- Waren je collega’s op de hoogte van het project?  
- Wat was de uitstraling van het project? Zowel voor collega´s als naar buiten toe? 
- Hoe was het draagvlak vanuit de schoolleiding en vanuit collega’s voor het project? 
- Vond je ondersteuning binnen de school tijdens het WKRU-project?  (zowel vanuit de schoolleiding als 

vanuit collega’s) 
- Welke (andere) mogelijkheden worden er geboden door de school? 
  Zowel voor het project als voor W&T onderwijs in het algemeen 
- Wat heb je nodig  van de schoolleider en wat is je eigen inbreng?  
- Heb je zelf ondersteuning kunnen geven door het WKRU-project? Aan wie? 
 
 
BORGING 
- Doet de school nog steeds mee met het WKRU? Zo ja, wat doe je en is er iets veranderd? 
- Hoe probeer je de onderzoekende houding en talenten van kinderen te stimuleren los van het project?  
- Wat hebben kinderen volgens jou nodig om te komen tot onderzoekend leren? 
- Hoe borgen jullie eventueel opgedane comptenties, kennes etc. ? 
- Wat is jouw persoonlijke ervaring met W&T in de klas? 
- Kun je een paar voorbeelden geven van lessen W&T die je gegeven hebt?  
- Welke bronnen gebruik je voor lessen rond W&T?   
- Waar zitten je werkpunten en sterke punten als leerkracht op het vlak van W&T? 
 
 
EIGEN IDEEEN 

- Wat zou je zelf nog willen weten over / naar aanleiding van het project? 
- Ben je op nog op zoek naar een soort bevestiging (het beeld/gevoeld dat ik heb, hebben anderen 

dat ook)? 
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Interview schoolleiding 
 
PROJECT:  
- Waarom heeft de school deelgenomen? 
- Wie heeft het initiatief genomen? 
- Wat was het belang van de wetenschappers en de pabo-student? 
- Wat is de meerwaarde van deelname aan de projectteams?  
- Welke plaats neemt het project in t.o.v. andere initiatieven? 
 
 
VISIE:  
- Waar wil de school heen met W&T en hoe past het WKRU daarin? 
- School aan zet komt eraan, waarom zouden jullie dat wel / niet uitgeven aan W&T?  
- Als er een uitgebreide professionaliseringscursus zou komen voor docenten, zouden leerkrachten  dan 

mogen inschrijven? 
 
 
SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN 
- Wat zijn de grootste uitdagingen voor de school op het gebied van W&T onderwijs? 
- Wat zijn de belangrijkste succesfactoren voor de implementatie van W&T onderwijs? 
- Wat zijn de knelpunten / Waar lopen jullie tegenaan op het gebied van W&T onderwijs?   
- Waar hebben jullie nog begeleiding bij nodig van (in dit geval) het WKRU? 
- Als de middelen in de prestatiebox besteed gaan worden, waar gaat jullie school op inzetten? 
 
 
COMMUNICATIE: Hoe zorgt de school ervoor dat W&T school breed gedragen wordt?  
- Hoe wordt dat gecommuniceerd naar het team? 
- Hoe krijgt de schoolleiding  collega’s zover? 
- Moeten alle leerlingen en alle leerkrachten meedoen? 
- Werkt de school met zelfsturende teams, die eigen verantwoordelijkheid hebben en zelf beslissingen 

nemen over de vormgeving van W&T onderwijs? 
 
 
TIJD&GELDINVESTERING: Draagt de schoolleiding  de visie alleen uit? Of worden de leerkrachten ook actief 
ondersteund en wordt betrokkenheid gestimuleerd?  
- Krijgen leerkrachten  voldoende ruimte om eigen ideeën en ervaringen te verwerken? 
- Stelt de school tijd (uren) beschikbaar voor innovatie zoals het werken in projectteams?  
- Welke mogelijkheden worden er geboden? 
 - Collegiale consultatie    - Coaching     - Faciliteiten gebouw/werkplek 
 - Benodigd materiaal  - Intervisie   - Cursussen  binnen/buiten de school 
  
 
BORGING / KENNISOVERDRACHT: 
- Hoe borgt de school de projecten van het WKRU waar aan meegedaan is? Bijvoorbeeld doorgeven aan 

andere leerkrachten / op de website naar verwijzen / als profilering van de school. 
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- Leren de docenten van elkaar? 
- Leren docenten door kennis te nemen van successen van andere scholen? 
- Worden de resultaten met anderen gedeeld? Bijvoorbeeld in het schoolbestuur / de stichting? 
 
- Houdt de school zich  op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en worden deze vertaald naar de 

schoolpraktijk? 
 
 

EIGEN IDEEEN 
- Wat zou je zelf nog willen weten over / naar aanleiding van het project? 
- Ben je op nog op zoek naar een soort bevestiging (het beeld/gevoeld dat ik heb, hebben anderen dat 

ook)? 
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