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Inhoud workshop

• Korte introductie van de cyclus
• Nieuwsgierigheid & Vragenmuur
• Hoe kom je tot een goede onderzoeksvraag?

¬ Oefenblad
¬ Vragenmachientje
¬ Zelf een goede vraag bedenken
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Nieuwsgierigheid aanwakkeren

• Vragende en positieve houding van de leraar
¬ Jonge kinderen tonen meer interesse in materialen wanneer een volwassene zichtbaar maakt 

hoe nieuwsgierig hij of zij zelf is over die materialen (Engel, 2011)
¬ Er is een positieve relatie aangetoond tussen de mate waarin een leraar glimlacht en op een 

uitnodigende manier met leerlingen praat en de mate waarin kinderen nieuwsgierig gedrag 
laten zien (Engel, 2011)

• Veilige sfeer in de klas
• Autonomie bij de leerlingen: ruimte voor eigen keuzes
• De juiste hoeveelheid stimulatie
• Moedig nieuwsgierig gedrag aan
• Bied nieuwe, interessante, prikkelende materialen/opdrachten aan
• Geef ruimte aan vragen



Introduceer een vragenmuur
• Zorg dat de vragen van de leerlingen vastgehouden worden
• Brengt kennis en interesse van leerlingen in kaart
• Kan de basis zijn voor de onderzoeksvraag
• Leraar is rolmodel
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Vragenbrainstorm: conserveren en bederven



Vragenbrainstorm

• Vorm groepjes van drie of vier 
• Eventueel op basis van de mindmap en vragenmuur
• Stel non-stop om de beurt een vraag bij het thema. Alle vragen zijn goed!
• Eén iemand noteert de vragen
• Stop niet te vroeg

Bron: Stokhof, H.J.M. (2015). Creativiteit en de kunst van het vragen stellen. Chronos, 10, 20-24



Stap 3. Opzetten onderzoek

• Stap 3a: onderzoekvraag

• Stap 3b: onderzoekplan
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Stap 3a. Onderzoeksvraag

Doel: 
• Leerlingen leren een vraag formuleren die door henzelf te onderzoeken is.
• Leerlingen leren samenwerken in een groepje
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Activiteit: onderzoekbare vragen
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Vragen omvormen tot goede onderzoeksvraag

Kies ten minste één vraag (de meest interessante) uit de vragenbrainstorm
en maak er een geschikte onderzoeksvraag van. 

Controleer of de vraag ook door het vragenmachientje komt.

Bron: Stokhof, H.J.M. (2015). Creativiteit en de kunst van het vragen stellen. Chronos, 10, 20-24

https://www.researchgate.net/publication/309666901_Stokhof_HJM_2015_Creativiteit_en_de_kunst_van_vragenstellen_Chronos_HAN_Nijmegen
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Verschillende typen vragen
1. Tel- en meetvragen: bij deze vragen ga je aantallen in kaart brengen of iets meten. 

¬ ‘Hoe hoog wordt de grootste zonnebloem van onze klas?’
¬ ‘Hoeveel leerlingen uit onze klas zijn kleurenblind?’

2. Waarderingsvragen: bij deze vragen krijg je inzicht in de waarde die mensen ergens 
aan toekennen. 

¬ ‘Welke geur vinden leerlingen uit onze klas het viest ruiken?’
¬ ‘Wat doen leerilngen uit onze klas het liefst in hun vrije tijd?’

3. Vergelijkingsvragen: hierbij ligt de aandacht op het ontdekken van verschillen en 
overeenkomsten. 

¬ ‘Welke verf smeert makkelijker op een vel papier: warmgemaakte verf, extra koud gemaakte 
verf of verf op kamertemperatuur?

¬ ‘Krijgen kinderen uit groep 3 meer stress als ze een meelworm zien of als ze deze vasthouden? 



Verschillende typen vragen

4. Gevolgvragen: dit zijn vragen waarbij je iets gaat veranderen en onderzoekt wat de 
gevolgen daarvan zijn.

¬ ‘Wat gebeurt er met de hoeveelheid bacteriën op je handen als je je handen wast?’
¬ ‘Welke veranderingen neem je waar in het patroon van botsende geluidsgolven als je de 

geluidsgolven blokkeert door een groot voorwerp in het lokaal te zetten?’

5. Vragen naar samenhang: soms wil je weten hoe twee dingen met elkaar 
samenhangen. 

¬ ‘Is er een verband tussen hoe vaak leerlingen naar musea gaan en hun waardering voor 
schilderijen van Bosch?’

¬ ‘Is er een verband tussen je motivatie voor memory en je prestatie bij memory?’



Verschillende typen vragen

6. Ervaringsvragen (fenomenologische vragen): hiermee breng je in beeld hoe mensen 
een bepaalde situatie ervaren.

¬ ‘Hoe is het voor leerlingen uit onze klas om vier dagen zonder internet en beeldschermen (tv, 
tablet, telefoon) te leven?’

¬ ‘Op welke momenten voelen mensen zich echt Nederlander?’

7. Opinievragen: hierbij vraag je naar de standpunten en argumenten van mensen. 
¬ ‘Vinden leerlingen uit onze klas dat de taak van de leraar in de toekomst kan worden 

overgenomen door een robot? Waarom wel/niet?’
¬ ‘Vinden ouders van leerlingen uit onze klas dat zij ongevraagd foto’s en filmpjes van hun

kinderen mogen delen op sociale media? Waarom wel of niet?’

Zie p.50 en 51, leidraad



Workshop 1 t/m 3

• Tijdens workshop 1 t/m 3 ervaar je activiteiten uit de introductie- en/of 
verkenningsfase

• Doel van de activiteiten:
¬ Zorgt ervoor dat leerlingen nieuwsgierig worden naar het thema
¬ Activeert de voorkennis van de leerlingen
¬ Breidt de kennis van de leerlingen over het thema uit
¬ Geeft leerlingen inspiratie voor manieren om onderzoek naar het thema te doen
¬ Zorgt ervoor dat leerlingen vragen gaan stellen over het thema
¬ Laat leerlingen oefenen met het doen van voorspellingen
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Meer weten over onderzoekend leren?

Professionalisering door het WKRU:
• Workshops
• Begeleiding in de klas

Bekijk onze hulpmiddelen, artikelen en boeken via www.wetenschapdeklasin.nl
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http://www.wetenschapdeklasin.nl/


Boekenreeks
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