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1. Samenvatting 

In het huidige primair onderwijs is het streven om Onderzoekend en Ontwerpend leren (OOL) binnen natuur en 

techniek een prominentere plek in te laten nemen. Vanwege het feit dat leraren vaak nog onvoldoende bekwaam 

zijn in het uitvoeren van OOL is het van belang dat leraren zichzelf verder professionaliseren. De rol van de 

leraar is namelijk van cruciaal belang binnen OOL. Tot nu toe is de rol van de leraar nog onvoldoende 

geëxpliciteerd. In dit onderzoek is daartoe op basis van literatuuronderzoek onderzocht welke kennis, 

vaardigheden en houding(en), zoals die tot uiting komen in het gedrag van leraren in de klas, bijdragen aan het 

vormgeven van onderzoekend en ontwerpend leren bij natuur en techniek in het primair onderwijs. Het overzicht 

op basis van de literatuur is aangevuld en aangescherpt na analyse van video-opnamen van lessen van leraren en 

het raadplegen van inhoudsdeskundigen. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een observatie-instrument, dat 

ingezet kan worden om leraren te observeren gedurende OOL in lessen natuur- en techniekonderwijs en kan 

daarmee een bijdrage leveren aan de professionalisering van leraren. 

 

2. Inleiding 

In de huidige maatschappij hebben kinderen verschillende vereisten nodig zoals flexibiliteit, zelfstandigheid, 

communicatieve vaardigheden en het kunnen omgaan met informatie. Het onderwijs wordt naar aanleiding van 

deze nieuwe vereisten aangepast. Zo moeten scholen meer leerlinggestuurd onderwijs aanbieden met authentieke 

en betekenisvolle taken in contexten waarin leerlingen (gaan) participeren. Hierdoor ontstaan nieuwe vormen 

van leren (Onderwijsraad, 2003; Van der Schaaf, 2001). De nieuwe vormen van leren bieden leerlingen 

mogelijkheden om zich voor te bereiden op de eisen die de huidige maatschappij aan hen stelt (Reigeluth, 1999; 

Van der Schaaf, 2001). Binnen natuur- en techniekonderwijs in het primair onderwijs worden inzichten 

behorende bij de nieuwe vormen van leren in Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) toegepast. 

Onderzoekend leren, dat deels samenvalt met "inquiry-based learning", is het proces van onderzoek doen om 

kennis te vergaren over een vakgebied. Bij natuuronderwijs komen biologische en fysische onderwerpen aan de 

orde (Van Graft & Kemmers, 2007a). Bij ontwerpend leren, oftewel "learning by design", ontwikkelen 

leerlingen kennis over techniek en daarbij toegepaste fysische verschijnselen, door op een actieve manier een 

oplossing te zoeken en te ontwerpen voor een geconstateerd probleem of behoefte (Janssen, 1999). Deze studie 

gaat over de rol van leraren binnen deze nieuwe vorm van leren.  

Over OOL binnen natuur en techniek in het primair onderwijs is al veel bekend maar de rol van de 

leraar is nog onvoldoende geëxpliciteerd waardoor nog niet geheel duidelijk is welke kennis, vaardigheden en 

houding(en) van de leraar gevraagd worden (Fisser, 2009; Simmelink, 2008). In dit onderzoek wordt daartoe 

geanalyseerd welke kennis, vaardigheden en houding(en), zoals die tot uiting komen in het gedrag van leraren in 

de klas, een effectieve bijdrage leveren aan het onderzoekend en ontwerpend leren in natuur en techniek in het 

primair onderwijs. Het onderzoek vindt plaats binnen de context van projecten die door de SLO (Stichting 

Leerplan Ontwikkeling) zijn uitgevoerd om OOL een prominentere rol te geven binnen natuur- en 

techniekonderwijs in het primair onderwijs in Nederland. Deze projecten waren aanleiding voor het onderzoeken 

van de rol van de leraar binnen OOL. Alvorens de probleemstelling van dit onderzoek aan bod komt (paragraaf 

2.4), wordt eerst ingegaan op een project van SLO (wat de context vormt van dit onderzoek), de wijze waarop 

OOL daarin via een zevenstappenplan is ingevuld, en de voorwaarden waaraan voldaan moet worden, wil OOL 

meerwaarde bieden aan het natuur- en techniekonderwijs. 
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2.1 Het project onderzoekend en ontwerpend leren 

Al geruime tijd streven onderwijsinstellingen, overheid, bedrijfsleven, intermediairen, uitgevers en leveranciers, 

onderzoekscentra en vele anderen voor de versterking van natuur en techniek in het primair onderwijs. Hiermee 

streven zij het verbeteren van leerprocessen in het onderwijs na en het vergroten van de belangstelling van 

kinderen voor natuur en techniek voor hun toekomstige vervolgopleiding en beroep. Parallel hieraan beogen vele 

partijen de belangstelling voor het fenomeen 'wetenschap' in het primair onderwijs te vergroten. Hierdoor 

ontstond er behoefte aan een samenhangende visie op wetenschap en techniek in het primair onderwijs 

(Expertgroep Wetenschap en Techniek Basisonderwijs, 2005) met als uitkomst de vraag naar een didactische 

aanpak om aandacht voor wetenschap en techniek een plaats te geven. Deze ontwikkelingen waren aanleiding tot 

de opzet van een pilot project 'Leren Onderzoekend en Ontwerpen Leren' (LOOL). Dit pilot project is een eerste 

stap geweest om de didactiek van OOL een prominentere rol binnen natuur- en techniekonderwijs te laten 

krijgen, met het accent op mogelijkheden voor de ontwikkeling van de wetenschappelijke houding van 

leerlingen, in samenhang met de conceptuele ontwikkeling (Van Graft & Kemmers, 2007a). In dat project is 

OOL ingevuld aan de hand van een zevenstappenplan.  

 

2.2 Onderzoekend en ontwerpend leren aan de hand van een zevenstappenplan 

Onderzoekend en ontwerpend leren beoogt de ontwikkeling van een diepere en betekenisvollere kennis bij de 

leerling, omdat er kennis wordt vergaard op een actieve, constructieve en authentieke manier (Manlove, 

Lazonder, & De Jong, 2006). Aan de hand van experimenten doen leerlingen onderzoekservaringen op en leren 

ze conclusies te trekken of een oplossing te ontwerpen (Haury, 2002) waarbij er veelal geleerd wordt door 

sociale interactie tussen leerlingen (Dugan & Gott, 2002; Syh-Jong, 2007). Doordat leerlingen actiever bij het 

proces betrokken zijn ervaren ze het leren op deze manier als rijker en interessanter wat leidt tot motivatie en een 

positievere houding van leerlingen tegenover leren (Harlen, 2001; Jarvis & Pell, 2005). 

 Onderzoekend en ontwerpend leren grijpt terug op een onderzoeks- en ontwerpcyclus (Van Graft & 

Kemmers, 2007a) en is vormgegeven in een model met zeven stappen (zie Tabel 1). Het doorlopen van dit 

zevenstappenplan betekent niet dat de leerlingen deze stappen in deze volgorde doorlopen. Alle stappen spelen 

echter wel een rol in het realiseren van OOL.  

 

Tabel 1  

Leerlingactiviteiten bij onderzoekend en ontwerpend leren (zevenstappenplan)(Van Graft & Kemmers, 2007a).  

 

Leerlingactiviteiten bij onderzoekend leren per stap 

  

Leerlingactiviteiten bij ontwerpend leren per stap 

Fase Activiteiten (mogelijkheden om te 

leren) 

 Fase Activiteiten (mogelijkheden om te leren) 

 

1. Confrontatie 

 

• Waarnemen 

• (H)erkennen 

• Vergelijken 

  

1. Probleem constateren 

 

 

• (H)erkennen probleem/behoefte 

• Probleem verwoorden en 

verhelderen 

• Eisen formuleren 

2. Verkennen • Aanrommelen  

• Gegevens verzamelen  

 2. Verkennen 

 

• Oplossingsmogelijkheden 

overdenken  
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• Vragen stellen 

• Ideeën opperen 

• Voorspellingen doen 

• Gegevens verzamelen  

• Vragen stellen 

• Voorspellingen doen 

• Oplossingen formuleren 

3. Opzetten experiment  • Ontwerpen experiment: 

materiaal en 

meetinstrumenten / 

gereedschap bijeenzoeken 

• Plannen maken  voor eerlijk 

meten 

• Planning maken voor 

uitvoering experiment 

 3. Ontwerpvoorstel 

maken 

• Geschikt materiaal en 

gereedschappen kiezen 

• Herkennen constructie- en 

bewegingsprincipes 

• Plannen 

• Schematisch uitwerken 

4. Uitvoeren experiment  • Waarnemen: kijken, 

luisteren, ruiken, voelen, 

proeven 

• Metingen uitvoeren 

• Noteren uitkomsten (in 

labjournaal / logboek) 

• Ordenen 

• Vergelijken 

• Data verwerken 

• Constateren 

 4. Uitvoeren  

 

• Gereedschappen gebruiken 

• Materialen bewerken 

• Volgens plan werken 

5. Concluderen • Argumenteren 

• Conclusies formuleren 

 5. Testen en evalueren • Testen prototype aan de hand van 

eisen 

• Relatie leggen tussen oplossing en 

gestelde eisen (vorm-functie) 

• Onvolkomenheden herkennen 

6. Presenteren resultaten • Verslag maken 

• Presenteren 

• Uitleggen 

• Portfolio aanleggen  

 6. Presenteren • Verslag maken 

• Presenteren 

• Demonstreren / uitleggen 

• Portfolio aanleggen 

• Oplossing / product van anderen 

beoordelen 

7. Verdiepen/verbreden • Reflecteren 

• Discussiëren  

• Vergelijken (experiment 

anderen, bijv. klasgenoten) 

 7. Verdiepen/verbreden • Reflecteren 

• Discussiëren  

• Vergelijken (met 'echte' apparaten of 

producten van klasgenoten) 

• IJken 

 

 

Gedurende het doorlopen van het zevenstappenplan van OOL doen leerlingen verschillende kennis, 

vaardigheden en houdingen op waarbij wordt gewerkt aan verschillende doelstellingen: 

� het ontwikkelen van een wetenschappelijke houding (Dyasi, 2000); 

� de cognitieve ontwikkeling van concepten binnen natuur en techniek (Millar, Leach, & Osborne, 2000); 

� het ontwikkelen van procesvaardigheden (Haury, 2002; Harlen, 2001). 

Daarnaast biedt OOL mogelijkheden voor andere ontwikkelingen als: 

� het ontwikkelen van algemene (onderzoeks)vaardigheden zoals de taalvaardigheid, mondelinge 

vaardigheid en schrijfvaardigheid  
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� het vormen van een beeld van de aard van wetenschap en techniek en de plaats ervan in de 

maatschappij (Van Graft & Kemmers, 2007a). 

De eerste doelstelling van OOL is om de wetenschappelijke houding van leerlingen te ontwikkelen (Van Graft & 

Kemmers, 2007a). Onder een wetenschappelijke houding kan veel worden verstaan (Duggan & Gott, 2002). In 

dit onderzoek wordt van de definiëring van Van der Rijst (2007) uitgegaan waarin karakteristieke aspecten van 

de wetenschappelijke houding zijn opgenomen:  

- Neiging om te willen weten; 

- Neiging om te willen bekritiseren; 

- Neiging om te willen delen; 

- Neiging om te willen begrijpen; 

- Neiging om te willen innoveren; 

- Neiging om te willen bereiken. 

De door Van der Rijst (2007) onderscheiden aspecten sluiten goed aan bij kinderen in het primair onderwijs. 

Een tweede doelstelling van OOL bij natuur- en techniekonderwijs is om bij kinderen kennis van en 

waardering voor de natuur en hun omgeving bij te brengen en ze (be-)grip te laten krijgen (over) op organismen, 

voorwerpen en verschijnselen in de wereld om hen heen, waar ze in het dagelijks leven mee te maken hebben. 

Leerlingen bouwen hun eigen schema’s, structuren en concepten op door activiteiten als waarnemen, handelen 

en het zoeken van verklaringen. Omdat zij hiermee beperkte ervaringen hebben en gezien het feit dat hun 

denkvermogen in ontwikkeling is, zijn verklaringen en theorieën van kinderen vaak onvolledig en/of onjuist. Om 

die reden verdienen deze (pre)concepten bij de voorbereiding van onderwijsarrangementen aandacht van de 

leraar. Het preconcept van een leerling zal voor hem of haar beginpunt zijn van redeneren en waarnemen. Door 

direct waarnemen in experimenten ontwikkelen leerlingen deze (pre)concepten verder op het gebied van de 

(niet-) levende natuur en techniek in lesactiviteiten (Boerwinkel, 2003; Haury, 2002; Van Graft & Kemmers, 

2007a).  

Een derde doelstelling van OOL is het opdoen van verschillende (proces)vaardigheden zoals: het 

communiceren met elkaar, het stellen en formuleren van onderzoeksvragen of eisen voor het te ontwikkelen 

product, het doen van voorspellingen, het observeren van een onderzoeksobject, het schetsen van een ontwerp, 

het ontwerpen van een geschikt experiment, het gebruiken van geschikte onderzoeksobjecten of -organismen, 

hulpmiddelen, gereedschappen en technische principes, het verzamelen en verwerken van data, het testen van het 

gemaakte product, het kritisch en logisch denken over bewijs en verklaringen, het construeren en analyseren van 

alternatieve verklaringen, het bediscussiëren van argumenten, het trekken van conclusies en het presenteren van 

het onderzoek (De Jong, 2006; Dyasi, 2000; Harlen, 2004; Haury, 2002; Syh-Jong, 2007).  

 Naast deze doelstellingen levert OOL ook mogelijkheden voor andere ontwikkelingen op die zorgen 

voor een brede ontwikkeling van leerlingen (Jongerius & Markus, 2002). Leerlingen ontwikkelen algemene 

vaardigheden binnen verschillende leergebieden zoals taal, rekenen/wiskunde, en kunstzinnige oriëntatie 

(Damhuis, De Blauw, & Brandenbarg, 2004; Van Graft & Kemmers, 2007a).  

Ten slotte wordt door onderzoekend en ontwerpend te leren een kritische context geleverd voor 

discussie en reflectie waarbinnen leerlingen een vollediger begrip ontwikkelen over de aard van wetenschap en 

techniek (Schwartz & Crawford, 2004; Zion, Cohen & Amir, 2007).  

Er kan alleen aan bovenstaande doelstellingen van OOL gewerkt worden mits er aan bepaalde 

voorwaarden voldaan wordt. Deze zijn in de volgende paragraaf beschreven. 
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2.3 Voorwaarden voor onderzoekend en ontwerpend leren 

Onderzoekend en ontwerpend leren binnen natuur- en techniekonderwijs kan alleen een meerwaarde zijn mits er 

aan de volgende voorwaarden voldaan wordt (Fisser, 2009): een rijke leeromgeving, een veilig (leer)klimaat, 

leerlingen moeten kunnen samenwerken en discussiëren en leerlingen moeten kennis en vaardigheden hebben 

opgedaan op het gebied van: taalvaardigheid, rekenvaardigheid, schrijfvaardigheid en mondelinge vaardigheid.  

Als eerste zal een omgeving gecreëerd moeten worden die uitnodigt tot het doen van onderzoek en 

moeten activiteiten aangeboden worden die stimulerend en motiverend voor de leerlingen zijn (Van Graft & 

Kemmers, 2007a). Materialen zoals meetinstrumenten, gereedschappen, materialen en objecten om mee te 

experimenten of dingen te ontwerpen, boeken en andere informatiebronnen moeten aanwezig zijn (Harlen, 

2004).  

Een tweede voorwaarde voor het realiseren van OOL is dat er een veilige (leer)omgeving moet zijn 

waarin kinderen geen belemmeringen voelen om vragen te stellen (Damhuis, De Blauw, & Brandenbarg, 2004). 

Leerlingen moeten serieus genomen worden en de leraar moet sympathie tonen voor de leerlingen (Ediger, 2002; 

Harlen, 2004). Daarnaast is het belangrijk adaptief te werken door als leraar in te spelen op het niveau van de 

leerling waardoor vertrouwen in het ontwikkelingsvermogen geboden wordt (Damhuis & Litjens, 2003; 

Osborne, Simon, & Collins, 2003). Door middel van het observeren van leerlingen en het luisteren naar 

leerlingen kan een leraar inzicht krijgen in verschillende preconcepten van leerlingen. Hierdoor kan de leraar 

aansluiten bij verschillende aanpakken van leerlingen (Van Graft & Kemmers, 2007a).  

Als derde voorwaarde moeten leerlingen al enige vaardigheden hebben in het samenwerken en 

discussiëren met elkaar vanwege het feit dat samenwerken een prominente plek inneemt binnen OOL. Leraren 

moeten dus voorafgaand aan de lessen OOL tijd plannen om vaardigheden in samenwerken en leren door 

dialogen te ontwikkelen (Osborn, 2007). De vaardigheden samenwerken en discussiëren worden ook gedurende 

OOL verder ontwikkeld. 

Als vierde voorwaarde wordt bij het zoeken naar verklaringen, het leggen van verbanden en het 

formuleren van conclusies een beroep gedaan op verschillende vaardigheden zoals: rekenvaardigheid, 

schrijfvaardigheid en mondelinge vaardigheid. Belangrijk is dus dat leerlingen deze vaardigheden voorafgaande 

het uitvoeren van OOL eigen hebben gemaakt op het niveau dat bij hen past. Deze vaardigheden worden echter 

ook verder ontwikkeld gedurende OOL. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van de mondelinge 

taalvaardigheid door het formuleren van vragen en het discussiëren in groepen (Dyasi, 2000; Van Graft & 

Kemmers, 2007a). Het realiseren van de voorwaarden is de taak van de leraar. De volgende paragraaf gaat in op 

de rol van de leraar binnen OOL die centraal staat binnen de probleemstelling van dit onderzoek. 

 

2.4 Probleemstelling 

Uitgangspunt bij OOL is dat leerlingen werken aan vragen die voor hen interessant zijn. De rol van de leraar 

binnen OOL is van doorslaggevend belang voor het optimaliseren van het leerproces en de brede ontwikkeling 

van leerlingen (Osborne, 2007; Pompert, 2004). Goede begeleiding van leerlingen bij het onderzoeks- en 

ontwerpproces is noodzakelijk om problemen die leerlingen tegen kunnen komen te verhelpen (Fisser, 2009). De 

leraar dient zelf bewust vaardig te zijn in OOL, kennis over de onderwerpen te hebben en over 

interactievaardigheden te beschikken (Brouwer & Van Graft, 2003). Gebleken is echter dat veel leraren bij de 

uitvoering van OOL moeite hebben met het begeleiden van het proces (Jarvis & Pell, 2004; Van Graft & 

Kemmers, 2007a). Onderwijs in natuur en techniek wordt veelal nog op de traditionele wijze uitgevoerd met de 
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leraar als spil. Alle vragen zijn centraal vanuit de leraar gericht op de leerlingen die hun antwoorden weer 

centraal naar de leraar terugsturen. Deze werkwijze is niet uitnodigend voor actieve participatie door en het 

stimuleren van een onderzoekende houding bij leerlingen. Één van de oorzaken is dat leraren zelf geen of in 

beperkte mate ervaring hebben om als onderzoeker van het onderzoeksproces kennis te genereren. Zittende 

leraren hebben geen onderzoekservaring omdat ze geen onderzoek in de opleiding gehad hebben. Met de komst 

van de lectoraten en de academische pabo's wordt er in de huidige opleiding tot leraar primair basisonderwijs 

wel voorzien in een onderzoekselement. Dit is echter in beperkte mate.  

 Vanwege het feit dat leraren OOL nog geen grote plek geven in hun eigen lespraktijk bij natuur en 

techniek zullen zij verder geprofessionaliseerd moeten worden. Voor verdere professionalisering is het 

belangrijk dat we inzicht hebben in welk leraargedrag nodig is voor het effectief vormgeven van het OOL-

proces. In de literatuur worden globale beschrijvingen van relevant leraargedrag gegeven maar er is geen 

specifieke beschrijving van relevante kennis, vaardigheden en houding(en) van de leraar (Fisser, 2009). In dit 

onderzoek wordt daartoe geanalyseerd welke kennis, vaardigheden en houding(en), zoals die tot uiting komen in 

het gedrag van leraren in de klas, bijdragen aan het effectief vormgeven van OOL bij natuur- en 

techniekonderwijs in het primair onderwijs. Hiervoor wordt een observatie-instrument ontwikkeld. Het te 

ontwikkelen observatie-instrument heeft als doel een beeld te verschaffen van relevant leraargedrag binnen 

OOL. Het kan worden ingezet voor de professionalisering van (aanstaande) leraren. Doordat met het instrument 

in kaart gebracht kan worden over welk gedragsrepertoire een leraar moet beschikken kan een leraar zelf of met 

behulp van een coach op het gedrag reflecteren en eigen gedrag optimaliseren.  

 

Naar aanleiding van bovenstaande is de volgende probleemstelling geformuleerd: 

Hoe ziet een observatie-instrument eruit dat een beeld kan schetsen van het gedrag van leraren in het 

primair onderwijs die werken met onderzoekend en ontwerpend leren tijdens natuur- en techniekonderwijs? 

Om een antwoord te kunnen geven op de probleemstelling zijn de volgende deelvragen geformuleerd:  

1. Welke gedragsaspecten moeten in het observatie-instrument worden opgenomen om een beeld te 

kunnen geven van de mate waarin leraren over het voor OOL gewenste gedrag beschikken? 

2. Wat is de kwaliteit van het observatie-instrument gebaseerd op deze gedragsaspecten? 

1. Wat is de betrouwbaarheid van het observatie-instrument? 

2. Wat is de validiteit van het observatie-instrument? 

3. Wat is de praktische bruikbaarheid van het observatie-instrument? 

 

3. Methode 

In dit onderzoek is een observatie-instrument ontwikkeld om leraargedrag te observeren tijdens OOL. Er is 

geïnventariseerd welk leraargedrag voor OOL gewenst is. Daartoe is allereerst literatuuronderzoek gedaan. Het 

hiermee verkregen overzicht van gedragsaspecten van leraren is aangevuld en aangescherpt door video-opnamen 

van OOL-lessen van leraren te bestuderen en het raadplegen van deskundigen.  

Na de ontwikkelfase van het instrument heeft een testfase plaatsgevonden. Daarin is de kwaliteit van het 

observatie-instrument vastgesteld. Na de testfase is bij het instrument een handleiding voor observatoren 

ontwikkeld (Bijlage 2). 
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3.1 Procedure dataverzameling 

3.1.1 Deelvraag 1. 

3.1.1.1 Literatuuronderzoek  

Het literatuuronderzoek heeft plaatsgevonden in de periode maart tot en met mei 2009. Voor het vinden van 

relevante literatuur is primair gebruik gemaakt van online databanken. De volgende informatiebronnen zijn 

gebruikt: 

• Omega (Universiteit Utrecht): http://www.library.uu.nl; 

• Google Scholar: http://www.scholar.google.nl. 

Daarnaast zijn artikelen en boeken gebruikt die aanwezig waren en beschikbaar gesteld werden door SLO. In het 

zoekproces naar relevante literatuur zijn verschillende zoektermen gebruikt. Door het combineren van 

verschillende zoektermen werd de informatie tot een analyseerbare hoeveelheid gereduceerd. Via de 

sneeuwbalmethode (Robson, 2007) werd het geheel van artikelen aangevuld. De volgende zoektermen of 

combinaties van zoektermen zijn gebruikt: 

• inquiry learning  

• guided reinvention 

• learning community - science 

• inquiry teaching 

• cooperative learning  

• samenwerkend leren 

• interactief taalonderwijs - begeleiding leraar 

• teacher action (activity) - teacher behaviour 

• teacher training 

• teacher - (scientific) inquiry/inquiry learning 

• classroom observation system 

In het zoekproces is gezocht naar artikelen vanaf het jaar 2001. Enkele 'oudere' artikelen zijn afkomstig van 

SLO, maar waren dermate bruikbaar dat deze ook werden bestudeerd en geanalyseerd. Alle artikelen zijn 

afkomstig uit gerenommeerde wetenschappelijke en onderwijskundige tijdschriften.  

 Uit het literatuuronderzoek is een eerste versie van het observatie-instrument ontstaan. 

 

3.1.1.2 Selectie video-opnamen 

Er zijn vervolgens video-opnamen geanalyseerd. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van video-opnamen uit 

2006 die gemaakt zijn van tien leraren die werkzaam zijn op verschillende basisscholen (in de groepen 3, 4, 5 of 

6, waarvan een aantal Jenaplan of Montessori scholen) en die hebben meegewerkt aan het pilotproject 'Leren 

Onderzoekend en Ontwerpend Leren' (LOOL) (Van Graft & Kemmers, 2007a) (zie paragraaf 2.1). In dit project 

is voor leraren een training ontwikkeld om kinderen te begeleiden bij het proces van onderzoeken en ontwerpen, 

waarmee werd beoogd OOL tot stand te brengen bij leerlingen. Om leraren inzicht en zelfvertrouwen te geven en 

hen zelf het onderzoeksproces te laten ervaren hebben zij in de training een ontwerp- en onderzoeksproces 

doorlopen en werden verwachte problemen doorgesproken (Van Graft & Kemmers, 2007a, 2007b). De 

betrokken leraren waren enthousiast voor het werken met OOL en hebben vrijwillig deelgenomen aan het 

project. Daarnaast ondersteunden de betrokken schooldirecties het LOOL project.  
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 De video-opnamen van de leraren zijn gemaakt tijdens het uitvoeren van OOL lessen binnen één van de 

volgende thema's: "Drijven en zinken", "Groei en ontwikkeling", "Het weer" en "Eigen lichaam en inspanning". 

De video-opnamen zijn gemaakt door de medewerkers van het LOOL-project. Zij waren niet in staat om bij alle 

lessen aanwezig te zijn en hebben daardoor voornamelijk lessen gefilmd bij de start en het einde van de 

lessenreeks. Er zijn door de projectgroep ook video-opnamen gemaakt van leraren die in een vervolgproject 

OOL-lessen verzorgden. Uit al deze video-opnamen zijn voor dit onderhavige onderzoek uiteindelijk video-

opnamen gekozen van tien lessen. In Tabel 2 is aangegeven welke stappen uit het zevenstappenplan (Tabel 1) in 

het OOL-proces te zien zijn in de verschillende video-opnamen en welke leraren betrokken waren bij het LOOL-

project. 

De analyse van de video-opnamen leidde tot een tweede versie van het observatie-instrument 

leraargedrag in OOL. De tweede versie van het instrument is voorgelegd aan drie inhoudsdeskundigen bij SLO 

met de vraag om gedragsaspecten qua formulering aan te scherpen. Hiervoor is één video-opname geselecteerd 

die alle deskundigen geanalyseerd hebben met behulp van het instrument. Hieruit ontstond een derde versie van 

het observatie-instrument waarop de kwaliteit is bepaald. 

 

Tabel 2 

Weergave van de geanalyseerde video-opnamen, welke leraren betrokken waren bij het LOOL-project en de 

stappen uit het zevenstappenplan die door hen uitgevoerd zijn. 

  

Leraar 

 

Betrokken bij  

LOOL project 

 

Stappen uit het zevenstappenplan 

  Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 6  Stap 7 

 

Leraar 1 

Leraar 2 

Leraar 3 

Leraar 4 

Leraar 5 

Leraar 6 

Leraar 7 

Leraar 8 

Leraar 9 

Leraar 10 

 

x 

x 

 

x 

x 

 

x 

x 

 

x 

 

 

x 

x 

x 

x 

x 

 

 

 

x 

x 

x 

x 

x 

 

 

x 

x 

x 

x 

x 

 

 

x 

x 

x 

 

 

x 

x 

x 

x 

x 

 

 

 

 

 

x 

x 

x 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

x 

x 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

x 

x 

x 

 

 

3.1.2 Deelvraag 2. 

Om de kwaliteit van de derde versie van het observatie-instrument vast te stellen zijn de betrouwbaarheid, 

validiteit en de praktische bruikbaarheid van het instrument bepaald. De betrouwbaarheid van het instrument is 

bepaald door de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid vast te stellen. Daarvoor is een video-opname geselecteerd 

waar de leraar de leerlingen onderzoekend en ontwerpend laat leren. Aan de hand van deze video-opname werd 
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een analyse uitgevoerd door twee deskundigen van SLO. Een van de medewerkers zat in de projectgroep van het 

‘LOOL-project’ en is betrokken bij OOL, in tegenstelling tot de andere medewerker die niet betrokken is bij 

OOL (en het ‘LOOL-project’).  

 Voor de bepaling van de validiteit van het instrument is de face validity, ook wel indruks-/ 

gezichtsvaliditeit, en de discriminerende validiteit bepaald. De face validity is bepaald door twee medewerkers 

van SLO hun oordelen te vragen betreffende het instrument. Voor de bepaling van de discriminerende validiteit 

van het observatie-instrument is één video-opname geselecteerd van een leraar die weinig tot geen OOL gedrag 

stimuleert onder leerlingen en een leraar die OOL stimuleert onder leerlingen. Op deze manier is nagegaan in 

hoeverre het observatie-instrument gevoelig is voor verschillen tussen leraren. 

Voor de bepaling van de praktische bruikbaarheid van het observatie-instrument is één video-opname 

geselecteerd waarin de leraar leerlingen onderzoekend en ontwerpend laat leren. Dit is één van de opnamen die 

ook voor de validiteitbepaling is gebruikt. Een medewerker van KWTO (Kenniscentrum Wetenschap en 

Techniek Oost), die inhoudelijk gespecialiseerd is in (ontwikkelingen van) OOL, heeft de bruikbaarheid van het 

observatie-instrument beoordeeld, waarbij deze als voldoende gewaardeerd moest worden. Na de 

kwaliteitsmetingen ontstond een vierde versie, oftewel het definitieve observatie-instrument. Vervolgens zijn vijf 

video-opnamen geselecteerd en geanalyseerd om bij de gedragsaspecten voorbeelden te noteren voor de 

handleiding van het instrument (Bijlage 2). 

 

3.2 Methode van analyse 

3.2.1 Deelvraag 1. 

Er zijn verschillende criteria gebruikt om relevante literatuur te selecteren. Er is eerst gezocht naar inhoudelijke 

zoektermen gekoppeld aan OOL. De inhoudelijke zoektermen moesten gerelateerd zijn aan de doelstellingen 

(paragraaf 2.2) van OOL. Daarnaast zijn zoektermen met betrekking tot coöperatief leren, samenwerkend leren 

en interactieve vaardigheden gebruikt. Er is gezocht naar literatuur betreffende leraargedragingen om OOL uit te 

lokken bij leerlingen maar ook naar leerlingactiviteiten gekoppeld aan de inhoudelijke zoektermen. Uit het 

inhoudelijke literatuuronderzoek is een lijst samengesteld met gedragsaspecten van leraren met betrekking tot 

OOL in natuur- en techniekonderwijs. Vervolgens is gezocht naar een mogelijke structuur en vorm van het 

observatie-instrument. Om die reden zijn er zoektermen betreffende structuur en vorm gebruikt wat geleidt heeft 

tot een clustering van de gedragsaspecten. Hieruit is een eerste versie van het instrument ontstaan. 

 De eerste versie van het observatie-instrument is ingezet als middel om video-opnamen te analyseren. 

Aan de hand van de de eerste versie werden gedragsaspecten die te observeren waren aangekruist en 

gedragsaspecten die geobserveerd werden, maar nog niet in het observatie-instrument voorkwamen, genoteerd. 

De video-opnamen zijn twee keer geanalyseerd. Hieruit is een tweede versie ontstaan. De tweede versie is 

voorgelegd aan inhoudsdeskundigen. Zij hebben een leraar in een video-opname geobserveerd met behulp van 

het instrument. Op kleine schaal zijn vergelijkingen gemaakt van de scores van de observanten waarbij de 

formuleringen van de gedragsaspecten zijn besproken. Hieruit is een derde versie ontstaan. 

 

3.2.2 Deelvraag 2. 

Op de derde versie van het instrument zijn verschillende kwaliteitsmetingen verricht. Voor het bepalen van de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid zijn resultaten van analyses van twee beoordelaars vergeleken en ingevoerd in 
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SPSS. De mate van overeenstemming tussen beide beoordelaars en de Cohen's Kappa (κ) is berekend (Cohen, 

1960). Daarnaast is de standaardschattingsfout bepaald. Resultaten die hieruit naar voren kwamen zijn in een 

gesprek tussen beide beoordelaars besproken waarbij gekeken is naar de verschillen tussen beide analyses. Beide 

beoordelaars hadden gedurende de observatie aantekeningen gemaakt zodat ze hun keuzen konden 

beargumenteren. Voor het bepalen van de face validity is het observatie-instrument aan inhoudsdeskundigen 

voorgelegd. De feedback van de deskundigen is in een mondeling gesprek toegelicht. De discriminerende 

validiteit is bepaald door resultaten van analyses van de twee verschillende settings door de onderzoeker met 

elkaar te vergelijken. Voor het bepalen van de praktische bruikbaarheid heeft de inhoudsdeskundige de 

geselecteerde video-opname geanalyseerd met behulp van het instrument (versie 3). Naar aanleiding van deze 

analyse heeft een mondeling gesprek plaatsgevonden waarin de feedback van de deskundige is toegelicht. Dit 

heeft geleid tot aanpassingen van de omschrijvingen van de gedragsaspecten. 

 Na de kwaliteitsmetingen zijn aanpassingen aan het observatie-instrument verricht en zijn enkele 

kwaliteitsmetingen opnieuw uitgevoerd om tot betere resultaten te komen. Hieruit is een definitief observatie-

instrument ontstaan (versie 4).  

 Vervolgens zijn bij gedragsaspecten voorbeelden voor Bijlage 2 tijdens analyses van video-opnamen. 

Daarna zijn ze voorgelegd aan een deskundige bij SLO die voorstellen ter verbetering heeft gegeven. De 

voorbeelden zijn naar aanleiding van het gesprek met de deskundige inhoudelijk geoptimaliseerd. 

 

4. Resultaten 

4.1 Deelvraag 1. Welke gedragsaspecten moeten in het observatie-instrument worden 

opgenomen om een beeld te kunnen geven van de mate waarin leraren over het voor OOL 

gewenste gedrag beschikken? 

Voordat de inhoudelijke gedragsaspecten, die opgenomen zijn in het observatie-instrument, worden besproken in 

paragraaf 4.1.2 wordt eerst de structuur van het observatie-instrument nader toegelicht. De gedragsaspecten van 

de leraar zijn volgens een bepaalde structuur in het observatie-instrument opgenomen. In paragraaf 4.1.3 wordt 

de uiteindelijke vorm van het observatie-instrument gepresenteerd. 

 

4.1.1 Structuur van het observatie-instrument 

Om tot een overzichtelijke lijst van voor OOL gewenste gedragsaspecten in het observatie-instrument te komen 

is ervoor gekozen om de verschillende aspecten van leraargedrag te formuleren in termen van het 

uitlokken/aansturen van leeractiviteiten bij leerlingen (Den Brok, 2001). Deze leeractiviteiten worden ook wel 

leerfuncties genoemd. Leerfuncties zijn psychologische functies die tijdens het leren moeten worden vervuld om 

tot volwaardig leren te komen (Shuell, 1988; Vermunt & Verschaffel, 2000). De leerfuncties zijn in het 

observatie-instrument onderverdeeld naar typen leerfuncties: voorbereidingsfuncties, uitvoeringsfuncties en 

regulatieve leerfuncties. Deze worden in paragraaf 4.1.1.1 beschreven.  

Bij het uitlokken/aansturen van leerfuncties door leraren wordt onderscheid gemaakt in drie typen 

instructiestrategieën: leraargestuurd, gedeeld gestuurd en leerlinggestuurd (Boekaerts & Simons, 1995). De 

typen instructiestrategieën, die opgenomen zijn in het instrument, worden toegelicht in paragraaf 4.1.1.2. 
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4.1.1.1 Typen leerfuncties 

In de ontwikkeling van het observatie-instrument zijn leerfuncties (leeractiviteiten) gecategoriseerd met behulp 

van typen leerfuncties. Er kunnen verschillende indelingen gemaakt worden in typen leerfuncties (Den Brok, 

2001). Hamaker (2000) onderscheidt vier algemene onderwijsfuncties, namelijk voorbereidingsfuncties, 

uitvoeringsfuncties, regulatieve functies en randvoorwaarden scheppende functies. Boekaerts en Simons (1997) 

maken een soortgelijke indeling. Zij onderscheiden voorbereidingsfuncties, verwerkingsfuncties en regulatieve 

functies. In het observatie-instrument zijn de typen leerfuncties van Boekaerts en Simons (1997) en Hamaker 

(2000) samengevoegd waarbij uiteindelijk voorbereidingsfuncties, uitvoeringsfuncties (ook wel 

verwerkingsfuncties genoemd) en regulatieve functies zijn onderscheiden. De randvoorwaardelijke functies zijn 

niet opgenomen, deze zijn niet expliciet te observeren in kennis, vaardigheden en houding(en) die tot uiting komt 

in het gedrag van een leraar gedurende het uitvoeren van OOL in natuur en techniek. Om een duidelijker beeld te 

krijgen van de inhoud van de typen leerfuncties, worden ze hieronder toegelicht: 

- Voorbereidingsfuncties. Voorbereidingsfuncties hebben als doel de voorbereidingsactiviteiten van de 

leraar te beschrijven op de te ondernemen leeractiviteiten. Voorbeelden van voorbereidingsfuncties zijn: 

oriënteren, aandacht richten, motiveren van leerlingen, verhelderen van leerdoelen, ontwikkelen van 

leertaken (taken stellen), kiezen van leeractiviteiten en plannen van leren. De gekozen leertaak moet 

aansluiten bij het onderwijsdoel waar een leerling aan werkt. Het moeilijkheidsniveau van de leertaak 

moet afgestemd zijn op de leerlingen, op het vaardigheidsniveau van een ontwikkelingsgebied en 

rekening houden met de leerstijl van de kinderen. Daarnaast moet het doel van de leertaak duidelijk 

zijn. De leerling moet ook gemotiveerd worden om de leeractiviteit uit te voeren. Met name de 

intrinsieke motivatie (betrokkenheid) is hierbij van belang (Florijn, 2003; Mettes & Pilot, 1980; 

Hamaker, 2000). Specifiek voor OOL betekent dit dat de focus enerzijds ligt op de verschillende 

stappen in het onderzoeks- en ontwerpproces, maar anderzijds gericht is op de conceptuele 

ontwikkeling van de inhoud die aan de orde is (Van Graft & Kemmers, 2007a). 

- Uitvoeringsfuncties. Uitvoeringsfuncties hebben als doel dat de leraar de leerlingen leeractiviteiten laat 

uitvoeren die betrekking hebben op de leertaak zelf. Voorbeelden van uitvoeringsfuncties zijn: aan de 

hand van concrete ervaringen leerlingen laten begrijpen, integreren, toepassen, relaties laten leggen en 

analyseren. Kernbegrippen hierbij zijn: oefenings- en verwerkingsprocessen (Florijn, 2003; Mettes & 

Pilot, 1980; Hamaker, 2000). Bij OOL gaat het ook om het zelfstandig in groepjes (laten) uitvoeren van 

onderzoekjes (onderzoekend leren) en het ontwerpen, maken en testen van producten (ontwerpend 

leren) (Van Graft & Kemmers, 2007a). 

- Regulatieve functies. Regulatieve functies hebben als doel regulering van en terugkoppeling op de 

leeractiviteiten. Voorbeelden van regulatieve functies zijn: tijd bewaken, frustraties het hoofd bieden, 

toetsen, reflecteren, beoordelen, feedback geven, bevorderen van zelfvertrouwen, heroriënteren, vragen 

stellen en formuleren van adviezen voor volgende te nemen stappen (Florijn, 2003; Mettes & Pilot, 

1980; Hamaker, 2000). Bij OOL komt daar de verdieping en verbreding bij van het onderwerp dat aan 

bod is (Van Graft & Kemmers, 2007a).  
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4.1.1.2 Instructiestrategieën 

In de ontwikkeling van het observatie-instrument bleek gedurende het literatuuronderzoek dat de mate van 

sturing van de leeractiviteiten, die door onder andere Boekaerts en Simons (1995) onderscheiden worden, een 

essentiële rol innemen binnen OOL. Enerzijds moet de leraar leeractiviteiten (leerfuncties) stimuleren. Doordat 

bij onderzoekend en ontwerpend leren de vragen van leerlingen centraal staan zal de leraar de leerlingen 

proceseigenaar moeten maken en daarmee de regie bij hen moeten neerleggen. Daarmee krijgen de leerlingen de 

gelegenheid om aan vragen te werken die voor hen interessant zijn (leerlingen reguleren dan hun eigen 

leerproces).Anderzijds voert de leraar de leeractiviteiten veel meer zelf uit binnen OOL. De leraar bepaalt welke 

concepten voor kinderen belangrijk zijn en behoudt daarmee een begeleidend sturende rol. Echter moet de leraar 

de OOL omgeving zo inrichten dat de leerlingen het optimale punt vinden tussen een zo hoog mogelijke 

zelfsturing aan de ene kant en een veilige leeromgeving aan de andere kant (Witteman, 2004). Omdat de mate 

van sturing dus een belangrijke plek inneemt binnen OOL, is het proces van toenemende autonomie (Boekaerts 

& Simons, 1995) in het observatie-instrument opgenomen. De mogelijke instructiestrategieën door de leraar 

worden hieronder toegelicht. 

Als eerste kan een leraar leerfuncties in de hand houden en deze overnemen. Er is dan sprake van 

leraargestuurd onderwijs oftewel strakke externe sturing. Dit gebeurt meestal wanneer er uitleg of demonstratie 

van kennis en vaardigheden plaatsvindt. Doel is dat door uitleg, leerlingen leerfuncties vervullen. Een voorbeeld 

binnen OOL is dat de leraar uitleg geeft over een stap in het onderzoeks- en ontwerpproces. Ten tweede kan de 

leraar leerfuncties activeren waarbij leerlingen zelf de opdrachten uitvoeren die wel door de leraar bepaald zijn. 

Er is dan sprake van gedeelde sturing tussen leraar en leerling. Dit gebeurt vaak in leraar-leerling conversaties, 

discussie en in begeleide individuele en groepsopdrachten. Een voorbeeld hiervan specifiek voor OOL is dat de 

leraar leerlingen begeleid bij denk- en werkwijzen van onderzoeks- en ontwerpactiviteiten. Ten derde kan de 

leraar de leerfuncties uit handen geven en activiteiten zelfstandig laten uitvoeren door de leerlingen. Er is dan 

sprake van leerlinggestuurd onderwijs oftewel losse externe sturing. Leraren zijn hierbij veelal coaches en 

observanten van het leren van leerlingen. Begeleiding door de leraar stelt echter wel dat de leerlingen in de 

gelegenheid zijn om vragen te stellen over datgene waar zij zelf niet uitkomen. Concrete vormen van deze 

aanpak zijn bijvoorbeeld groepsopdrachten en project georiënteerd onderwijs (Simons, 1994; Vermunt, 1992).  

Hoe meer een leraar het leren in de hand houdt, hoe minder gelegenheid een leerling dus krijgt om 

zelfstandig leerfuncties uit te voeren. Andersom is ook het geval, hoe minder een leraar het leren in de hand 

houdt, hoe meer gelegenheid een leerling krijgt om leerfuncties uit te voeren (Simons, 1994; Vermunt & 

Verloop, 1999). Wanneer leerlingen dus uit zichzelf bepaalde leerfuncties uitvoeren, is er sprake van leerling-

regulatie van het leren en kan de leraar zijn of haar sturing, dus regulatie van het leren, laten afnemen (Van der 

Schaaf, 2001; Shuell, 1988). Hierbij is het wel de leraar die de verdeling van verantwoordelijkheid tussen de 

leerling en de leraar tijdens het leerproces bepaalt (Simons, Van der Linden, & Duffy, 2000). Binnen OOL zal 

zowel leraarregulatie als leerlingregulatie moeten voorkomen binnen vrijwel iedere leerfunctie die aan de orde 

komt. De leraar en leerlingen vervullen samen een functie in het tot stand komen van een goed leerresultaat 

(Elshout-Mohr, 2009).  
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4.1.2 Inhoud van het observatie-instrument  

In literatuuronderzoek is geïnventariseerd welk leraargedrag voor OOL gewenst is. In Tabel 3 is de gevonden 

literatuur geordend aan de hand van de typen leerfuncties (paragraaf 4.1.1.1) en gekoppeld aan de typen 

instructiestrategieën (paragraaf 4.1.1.2). De verschillende aspecten van leraargedrag, geformuleerd in termen van 

het uitlokken/aansturen van leerfuncties bij leerlingen, kunnen zowel door de leraar, de leerling of door beide 

worden aangestuurd afhankelijk van het type instructiestrategie. Naast het literatuuronderzoek zijn er leerfuncties 

die aanvullend in de video-opnames zijn gevonden opgenomen. 

 Op basis van de resultaten die in Tabel 3 zijn weergegeven zijn er verschillende dingen die opvallen. 

Door verschillende onderzoekers wordt op het feit gewezen dat het stellen van uitdagende en stimulerende 

vragen essentieel is. Het stellen van open vragen als 'waarom', 'hoe' en 'wat' vragen maar ook het doorvragen aan 

elkaar om tot onderzoekend en ontwerpend leren te komen wordt veelal genoemd (o.a. Harlen, 2001; Jelly, 1985; 

Ruiz-Primo & Furtak, 2006). Daarnaast is bij OOL een kritische houding erg belangrijk (Van Graft & Kemmers, 

2007a). Het bieden van een kritische blik op de resultaten en conclusies van (mede)leerlingen door deze met 

elkaar te vergelijken, maar ook door kritische vragen te stellen over ontwerp of onderzoek, verbanden te leggen 

tussen verschillende oplossingen en conclusies, argumenten uit te wisselen met verschillende groepjes en te 

reflecteren op onvolkomenheden en verbeteringen van onderzoek of ontwerp, worden als essentiële activiteiten 

binnen OOL gezien (Fisser, 1999; Harlen, 2006; McGregor, 2007). Daarnaast worden een aantal leerfuncties 

genoemd die OOL faciliteren en worden boeken en andere informatiebronnen aangereikt. Leerlingen moeten 

kunnen 'aanrommelen' met een verschijnsel, organisme of object, moeten verschillende materialen en 

hulpmiddelen (leren) toepassen en leerlingen moeten waarnemingen verrichten om tot onderzoeken of 

ontwerpen te komen (o.a. Harlen, 2000; Millar, Leach, & Osborne, 2000; Pompert, 2004; Van Graft & 

Kemmers, 2007a). Ook is het belangrijk dat achterhaald wordt wat leerlingen geleerd hebben. Leerlingen kunnen 

bijvoorbeeld door het geven van presentaties, door het reflecteren met elkaar op waarnemingen en door het 

reflecteren met elkaar op de relatie tussen onderzoeksvraag en conclusie van elkaar leren. Mits er een goede 

organisatie is, waarbij alle leerlingen aan bod komen, kan een leraar tijdens de presentatie erachter komen wat 

leerlingen hebben geleerd en welke kennis en vaardigheden ze ontwikkeld hebben (o.a. Harlen, 2001, 2007; 

McGregor, 2007; Syh-Jong, 2007). Ook het geven van uitleg (aan elkaar) en het verduidelijken van de leerstof 

en het te doorlopen leerproces, worden als zeer belangrijke activiteiten genoemd (o.a. Flick & Lederman, 2004; 

Harlen, 2006; Simmelink, 2008; Van Graft & Kemmers, 2007a). Opvallend in het instrument is dat feedback en 

reflectie op het onderzoeks- en ontwerpproces basisbegrippen vormen binnen de leerfuncties. Dit gaat zowel 

over de procesmatige kennis en vaardigheden als over de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden maar ook over 

samenwerking en discussie (Pompert, 2004; Puntambekar, Stylianou, & Goldstein, 2007). Samenvattend kan 

gesteld worden dat de opgenomen leerfuncties in het instrument met name specifieke interactievaardigheden 

betreffen van de leraar met de leerling en tussen leerlingen onderling waarop OOL een beroep doet (Van Graft & 

Kemmers, 2007a), zoals het voeren van gesprekken, discussiëren, redeneren, verwoorden van gedachten en 

ideeën, argumenteren en presenteren. Het past daarom goed bij de aandacht van Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap (2009) voor het verbeteren van basisvaardigheden waaronder de taalvaardigheden. 

Na afronding van het literatuuronderzoek zijn er video-opnamen (praktijksituaties) geanalyseerd. Met 

deze video-opnamen is de eerste versie van het instrument geoptimaliseerd. Op basis van de videoanalyses zijn 

er leerfuncties verwijderd en zijn er leerfuncties toegevoegd aan het instrument. Dit is in samenspraak met 
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inhoudsdeskundigen van SLO gebeurd. De toegevoegde leerfuncties op basis van de video-opnamen zijn te 

vinden in de bronvermelding van tabel 3 (rechterkolom). Op basis van de video-opnamen kunnen twee 

conclusies getrokken worden. De leerfuncties die door verschillende onderzoekers genoemd zijn waren allen 

terug te vinden in de analyse van de video-opnamen. Maar er bleken ook leerfuncties te zijn in de video-

opnamen die niet in de literatuur worden genoemd. “Het verbinden van oplossingen/conclusies met 'echte' 

producten” (punt 2.1 l) is hiervan een voorbeeld. “Iedere leerling (in groepje) aan bod laten komen” (punt 3.1 a) 

en “overgebleven vragen/onduidelijkheden verzamelen aan einde van de les” (punt 3.1 s) zijn ook uit de 

videoanalyse voortgekomen.  

 

4.1.3 Vorm van het observatie-instrument 

Uit de analyse van de video-opnamen is een tweede versie ontstaan waarmee deskundigen op kleine schaal 

video-opnamen hebben geanalyseerd. Analyses zijn vergeleken wat geresulteerd heeft in kleine aanpassingen 

aan de formulering van de leerfuncties. Daarnaast is de lay-out geoptimaliseerd door het toevoegen van 

kleurnuances. Hieruit is een derde versie van het instrument ontstaan. Op deze derde versie zijn 

kwaliteitsmetingen verricht (waarover meer te lezen is onder deelvraag 2). De uiteindelijke lijst van leerfuncties 

die in Tabel 3 is weergegeven is opgenomen in het definitieve observatie-instrument (Bijlage 1). In het 

instrument kunnen observanten aangeven wanneer bepaalde leerfuncties aan bod komen. Er kan dan een kruisje 

gezet worden in de juiste rij en vervolgens kan de juiste kolom (mate van sturing) bepaald worden. Er is een 

kolom met opmerkingen toegevoegd waarin overige opmerkingen genoteerd kunnen worden indien nodig 

(bijvoorbeeld hoe frequent een leerfunctie aan bod komt). Ook is onderaan een regel toegevoegd waarin de 

karakteristiek van de les beschreven kan worden. Verwacht mag worden dat wanneer leraren op een ideale 

manier OOL uitvoeren vrijwel alle leerfuncties aan bod komen. Daarnaast betreft OOL zowel leerlinggestuurde 

als leraargestuurde activiteiten dus zullen deze ook vrijwel allemaal te observeren zijn. Er kan echter wel voor 

gekozen worden om in het observatie-instrument alleen de kolom met de meest overwegende sturing aan te 

kruisen. 

Tabel 3 

Leerfuncties met bronnen ( onderzoekers) 

 

Leerfuncties/ leeractiviteiten 

 

Onderzoeker 

 

1. Voorbereidingsfuncties 

1.1 Voorbereiding van onderzoek 

a. eerste waarnemingen (met betrekking tot aangeboden onderwerp) benoemen  Harlen, 2000; Ruiz-Primo & Furtak, 2006 

b. eigen ervaringen met betrekking tot onderwerp (herkennen en) vergelijken met 

anderen 

 Harlen, 2001, 2007; Osborne, 2007; Van 

Oers, 2005 

c. eigen ideeën (preconcepten) m.b.t. onderwerp (herkennen en) vergelijken met 

anderen 

 Harlen, 2000; Ruiz-Primo & Furtak, 2006 

d. relevantie voor het doen van dit onderzoek verwoorden  Asoko, 2000; McGregor, 2007 

e. vragen (probleemstelling) m.b.t. onderwerp van onderzoek formuleren   Harlen, 2006; Van Graft & Kemmers, 2007a 
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f. voorspellingen formuleren m.b.t. onderwerp  Asoko, 2000; Harlen, 2007; Programma 

VTB-Pro, 2008 

g. aanrommelen met verschijnsel/voorwerp/organisme  Van Graft & Kemmers, 2007a 

h. experimentele opzet bedenken over: 

• wat bekeken of gemeten gaat worden  

• welke hulpmiddelen ervoor nodig zijn 

• wie wat wanneer doet (planning) 

• hoe gegevens verwerkt worden 

Harlen, 1992; McGregor, 2007; Syh-Jong, 

2007 

i. verwoorden welke gegevens verzameld moeten worden   Harlen, 2004; Van Graft & Kemmers, 2007a 

j. materialen en hulpmiddelen bij experiment (op)zoeken  Harlen, 2004; Millar, Leach, & Osborne, 

2000; Pompert, 2004 

k. bespreken ‘hoe’ materiaal (planten, dieren, voorwerpen, verbruiksmaterialen) te 

gebruiken (regels/ grenzen/aanwijzingen voor gebruik)  

 Ash & Kluger-Bell, 2008; Harlen, 2006 

l. bespreken ‘hoe’ meetinstrumenten/hulpmiddelen (weegschaal, thermometer etc.) 

te gebruiken (regels/ grenzen/aanwijzingen voor gebruik)  

 Ash & Kluger-Bell, 2008; Harlen, 2006 

m. verwoorden hoe gegevens eerlijk gemeten kunnen worden  Van Graft & Kemmers, 2007a 

n. verwoorden wat en hoe gepresenteerd gaat worden (presentatie voorbereiden)   Harlen, 2007; Van Graft & Kemmers, 2007a 

o. verwoorden hoe gesprekken met elkaar gevoerd moeten worden (discussiëren) 

• 'hoe' te luisteren 

• 'hoe' te reageren op wat is gezegd 

• 'hoe' argumenteren en redeneren 

• 'hoe' feedback geven 

 Damhuis, De Blauw, & Brandenbarg, 2004; 

Wells, 1999 

 

1. Voorbereidingsfuncties 

1.2 Voorbereiding van ontwerp 

a. eerste waarnemingen (met betrekking tot aangeboden onderwerp of ingebracht 

probleem/behoefte) benoemen 

 Harlen, 2000; Ruiz-Primo & Furtak, 2006 

b. eigen ervaringen met betrekking tot probleem/behoefte (herkennen en) 

vergelijken 

 Harlen, 2001, 2007; Osborne, 2007; Van 

Oers, 2005 

c. eigen ideeën (preconcepten) m.b.t. probleem/behoefte (herkennen en) vergelijken  Harlen, 2000; Ruiz-Primo & Furtak, 2006 

d. probleem/behoefte verwoorden en verhelderen  Harlen, 2006; Van Graft & Kemmers, 2007a 

e. relevantie voor het ontwerpen van 'product' verwoorden  Asoko, 2000; McGregor, 2007 

f. eisen formuleren waaraan ontwerp moet voldoen  Harlen, 2007; Harlen & Crick, 2003; 

Osborne, Simon, & Collins, 2003; Ruiz-

Primo & Furtak, 2006 

g. technische en natuurkundige principes (herkennen) en verwoorden 

• constructie 

• overbrenging en beweging 

• verbindingen 

• energiebronnen 

• natuurkundige principes (herkennen) en verwoorden 

 Van Graft & Kemmers, 2007a 

h. ontwerpschets uitwerken over: 

• welk product gemaakt gaat worden 

• welke materialen en gereedschappen ervoor nodig zijn 

• wie wat wanneer doet (planning) 

• hoe tests worden uitgevoerd 

 Harlen, 1992; McGregor, 2007; Syh-Jong, 

2007 

i. materiaal en gereedschappen bij te maken product (op)zoeken  Harlen, 2004; Millar, Leach, & Osborne, 

2000; Pompert, 2004 
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j. bespreken hoe materiaal (planten, dieren, voorwerpen, verbruiksmaterialen) te 

gebruiken (regels/ grenzen/aanwijzingen voor gebruik)  

 Ash & Kluger-Bell, 2008; Harlen, 2006 

k. bespreken hoe meetinstrumenten/hulpmiddelen (weegschaal, thermometer etc.) 

te gebruiken (regels/ grenzen/aanwijzingen voor gebruik)  

 Ash & Kluger-Bell, 2008; Harlen, 2006 

l. verwoorden wat en hoe gepresenteerd gaat worden (presentatie voorbereiden)   Harlen, 2007; Van Graft & Kemmers, 2007a 

m. verwoorden hoe gesprekken met elkaar gevoerd moeten worden (discussiëren) 

• 'hoe' te luisteren 

• 'hoe' te reageren op wat is gezegd 

• 'hoe' argumenteren en redeneren 

• 'hoe' feedback geven 

 Damhuis, De Blauw, & Brandenbarg, 2004; 

Wells, 1999 

 

2. Uitvoeringsfuncties 

2.1 Uitvoering van onderzoek of ontwerp in groepjes/plenair 

a.  uitdagende visuele/ verbale/ numerieke middelen/materialen/gereedschappen 

gebruiken ter ondersteuning (passend bij interesses) van proces/product 

 Byers & Fitzgerald, 2002; DeWitt & Osborne, 

2007; Erdogan & Campbell, 2008; Millar, 

Leach, & Osborne, 2000; Osborne, Simon, & 

Collins, 2003 

b. waarnemingen doen   Harlen, 2006; Van Graft & Kemmers, 2007a 

c. discussies (bege)leiden/voeren 

• luisteren naar elkaar 

• reageren op hetgeen is gezegd 

• vragen stellen 

• tips uitwisselen 

 Ahs & Kluger-Bell, 2007; Edinger, 2002; Harlen,  

2004; Pompert, 2004; Singer & Moscovici, 2008;  

Wells, 1999 

d. rapporteren van uitkomsten (in verslag/portfolio)  Harlen, 2006 

e. ontwerp bespreken en bijstellen  Van Graft & Kemmers, 2007a 

f. werken aan ontwerp voor oplossing van probleem of opzetten van experiment 

(volgens ontwerpplan) (maken prototype) 

 Harlen, 2006; Van Graft & Kemmers, 2007a 

g. prototype testen en bijstellen  Van Graft & Kemmers, 2007a 

h. conclusies trekken uit gegevens  Harlen, 2000, 2001 

i. presentatie geven van prototype/onderzoeksresultaten (waarin uitleg plaatsvindt)  Harlen, 2007; Van Graft & Kemmers, 2007a; 

Nelson, 1999 

j. verschillende argumenten/ redeneringen inbrengen   Singer & Moscovici, 2008 

k. verbinden van verschillende oplossingen/ ontdekkingen/ opinies/ conclusies van 

leerlingen 

 Singer & Moscovici, 2008; Van Graft & 

Kemmers, 2007a 

l. verbinden van oplossing/ontdekking/ conclusie met ‘echte’ producten  Analyse video-opnamen 

m. alternatieve modellen/ ideeën inbrengen (ter verdieping/verbreding)  Collins & Stevens, 1983; Harlen, 2001, 2004, 

2006; Malone, 2008 

 

3.  Regulatieve functies 

3.1 Regulatie van onderzoek of ontwerp 

a. iedere leerling (in groepje) aan bod laten komen   Analyse video-opnamen 

b. met elkaar in gesprek gaan  Edinger, 2002; Pompert, 2004 

c. in gesprek met elkaar ruimte creëren door: 

• niet achter elkaar vragen te stellen aan de ander 

• ander aan het woord te laten (stiltes laten vallen) 

• luisterresponsen te geven (verbaal en non-verbaal) 

 

Ash & Kluger-Bell, 2008; Damhuis & Litjens, 

2003; Damhuis, De Blauw, & Brandenbarg, 

2004 
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4.2 Deelvraag 2. Kwaliteit van het observatie-instrument  

Er zijn verschillende kwaliteitsmetingen uitgevoerd op het observatie-instrument. De betrouwbaarheid, validiteit 

en praktische bruikbaarheid van het observatie-instrument zijn bepaald.  

 

4.2.1 Betrouwbaarheid van het observatie-instrument 

Om de betrouwbaarheid van het observatie-instrument vast te stellen is de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

vastgesteld. Hiervoor is zowel het percentage overeenstemming tussen de twee beoordelaars berekend als de 

Cohen’s Kappa. Na de eerste betrouwbaarheidsmeting waren de Kappa van de voorbereidingsfuncties (κ = 0.63) 

en de uitvoeringsfuncties (κ = 0.43) van een matig niveau. Na besprekingen tussen beide beoordelaars over de 

verschillen tussen beide analyses zijn er aanpassingen aan het instrument verricht. De formulering van de 

leerfuncties zijn aangescherpt en er zijn leerfuncties samengevoegd en/of verwijderd. Vervolgens is er een 

tweede kwaliteitsmeting uitgevoerd. De proportie overeenstemming en de Kappa waren in de tweede 

kwaliteitsmeting, op deze twee onderdelen, van een goede overeenstemming zoals in Tabel 4 is af te lezen. De 

proportie overeenstemming tussen de twee beoordelaars en de Kappa op het gehele observatie-instrument waren 

na de tweede meting ook van een goede overeenstemming waardoor de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van 

het observatie-instrument in zijn geheel als goed geïnterpreteerd kan worden (Robson, 2001). Tabel 4 geeft voor 

d. (open) vragen stellen: ‘waarom’, ‘waardoor’/’hoe’ en ‘wat’ vragen  Harlen, 2001; Jelly, 1985; Ruiz-Primo & 

Furtak, 2006 

e. vragen doorspelen  Damhuis, De Blauw, & Brandenbarg, 2004 

f. herhalen vraag van (mede)leerling  Damhuis, De Blauw, & Brandenbarg, 2004; 

Ruiz-Primo & Furtak, 2006 

g. prikkelende uitspraken doen (voor uitlokken discussie/reacties)  Damhuis, De Blauw, & Brandenbarg, 2004 

 Ruiz-Primo & Furtak, 2006 h. samenvatten van wat andere leerling zegt 

i. samenvatten van leerstof  Ruiz-Primo & Furtak, 2006 

j. reflecteren op waarnemingen  Van Graft & Kemmers, 2007a 

k. reflecteren op probleem  Van Graft & Kemmers, 2007a 

l. reflecteren op relatie tussen onderzoeksvragen en conclusies  Harlen, 2000, 2001; Ruiz-Primo & Furtak, 

2006 

m. reflecteren op relatie tussen oplossingen en gestelde eisen/criteria (in 

betekenisonderhandeling gaan) 

 Harlen, 2001, 2007; McGregor, 2007 

n. reflecteren op (eventuele) onvolkomenheden/ verbeteringen van proces  Harlen, 2006; McGregor, 2007 

o. reflecteren op (eventuele) onvolkomenheden/ verbeteringen van product  Collins & Stevens, 1983; Damhuis, De Blauw, 

& Brandenbarg, 2004 

p. positief opbouwende feedback geven over product (van anderen)  Harlen, 1992, 2001, 2006; Harlen & Crick, 

2007; Jelly, 1985; Syh-Jong, 2007 

q. positief opbouwende feedback geven over proces van groepjes   Harlen, 1992; Holliday, 2004; McGregor, 

2007; Nelson, 1999; Syh-Jong, 2007 

r. positief opbouwende feedback geven over proces van individuen  Harlen, 1992; Holliday, 2004; McGregor, 

2007; Nelson, 1999; Syh-Jong, 2007 

s. overgebleven vragen/ onduidelijkheden verzamelen aan einde van de les (voor 

volgende les) 

 

 Analyse video-opname  
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alle typen leerfuncties van de uiteindelijke versie van het observatie-instrument het aantal items (n), de 

standaardafwijking (se), de proportie overeenstemming (Po) en de Kappa (κ) weer.  

 

Tabel 4 

Aantal items (n), standaardschattingsfout (se), proportie overeenstemming (Po) en interbeoordelaars- 

betrouwbaarheid met vastgestelde Kappa (κ) van uiteindelijke versie van observatie-instrument. 

 

Interbeoordelaars 

betrouwbaarheid 

 

Type leerfunctie 

 

n 

Po (%) Kappa(κ) 

 

Standaard- 

schattingsfout (se) 

 

A1. Voorbereidende leerfuncties 

Voorbereiding van onderzoek/ontwerp 

 

78 

 

92% 

 

0.79 

 

0.115 

A2. Uitvoerende leerfuncties 

Uitvoering van onderzoek of ontwerp 

36 92% 0.75 0.134 

A3. Regulatieve leerfuncties 

Regulatie van onderzoek of ontwerp 

A1, A2, A3 (alle leerfuncties samen) 

36 

 

140 

92% 

 

92% 

0.77 

 

0.76 

0.126 

 

0.068 

 

 

4.2.2 Validiteit van het observatie-instrument 

Om de validiteit van het observatie-instrument te bepalen is de face validity (indruks-/ gezichtsvaliditeit) en de 

discriminerende validiteit bepaald. De face validity is door drie inhoudsdeskundigen van SLO bepaald. De 

inhoudsexperts van SLO hebben het instrument bestudeerd en op basis hiervan enkele voorstellen ter verbetering 

gedaan. Allereerst waren nog niet alle activiteiten van leerlingen uit het zevenstappenplan (Van Graft & 

Kemmers, 2007a) terug te vinden in het observatie-instrument. Dit heeft ertoe geleid dat leerlingactiviteiten uit 

het zevenstappenplan allen zijn vertaald naar leerfuncties en zijn opgenomen in het instrument. Daarnaast is er 

een specifieke opsplitsing tussen onderzoek en ontwerp ontstaan in de voorbereidingsfuncties. Ook zijn 

formuleringen van de leerfuncties aangescherpt. Na de aanpassing kan geconcludeerd worden dat de face 

validity van een goed niveau is. Alle drie inhoudsdeskundigen gaven aan dat het observatie-instrument meet wat 

het zou moeten meten, namelijk leraargedrag tijdens OOL.  

 De discriminerende validiteit van het observatie-instrument is bepaald door het observatie-instrument te 

analyseren met behulp van twee settings (twee video-opnamen) waarin leraren wel (leraar x) en niet werken 

volgens OOL (leraar o). Geconcludeerd kan worden dat de resultaten van de analyses op het gehele observatie-

instrument van twee video-opnamen sterk verschillen. Leraar x beantwoordt beter aan het OOL profiel. De leraar 

laat alle leerfuncties binnen verschillende typen instructiestrategieën aan bod komen in tegenstelling tot leraar o. 

Leraar o laat maar enkele leerfuncties aan bod komen die voornamelijk leraargestuurd zijn. Leraar o laat 

voornamelijk uitvoeringsfuncties aan bod komen maar bijna geen regulatieve functies. Daarnaast zijn de 

leerfuncties die leraar x aan bod laat komen binnen alle drie typen leerfuncties terug te vinden. Daardoor laat het 

ingevulde observatie-instrument van leraar x een breder beeld zien omdat relevant leraargedrag vrijwel het 
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gehele observatie-instrument zou moeten dekken. Ter illustratie is een gedeelte uit het observatie-instrument 

opgenomen dat de verschillen tussen de analyses laat zien (Tabel 5). Dit is een gedeelte uit het instrument met 

betrekking tot de voorbereiding van onderzoek. 

 

Tabel 5 

Gedeelte uit observatie-instrument voor bepaling discriminerende validiteit (vergelijking leraar x en leraar o) 

 

Leerfuncties/leeractiviteiten 

  

Type instructiestrategie  

1. Voorbereidende leerfuncties  

1.1 Voorbereiding van onderzoek 

 Leraar 

gestuurd 

Gedeeld 

gestuurd 

Leerling 

gestuurd  

 

a. eerste waarnemingen (met betrekking tot aangeboden onderwerp) 

benoemen 

  

o 

  

x 

b. eigen ervaringen met betrekking tot onderwerp (herkennen en) 

vergelijken met anderen 

 o/x x  

c. eigen ideeën (preconcepten) m.b.t. onderwerp (herkennen en) 

vergelijken met anderen 

 o x x 

d. relevantie voor het doen van dit onderzoek verwoorden  x x  

e. vragen (probleemstelling) m.b.t. onderwerp van onderzoek 

formuleren  

 o x  

f. voorspellingen formuleren m.b.t. onderwerp   x  

g. aanrommelen met verschijnsel/voorwerp/organisme    x 

 

 

4.2.3 Praktische bruikbaarheid van het observatie-instrument 

Op basis van de gegevens verzameld bij een deskundige, die inhoudelijk gespecialiseerd is in OOL, is de 

praktische bruikbaarheid van het instrument bepaald. De deskundige heeft het observatie-instrument als 

voldoende beoordeeld omdat het inhoudelijk volledig is en alle aspecten van OOL bevat. Het instrument volgt de 

leerling-activiteiten van leerlingen bij het zevenstappenplan waardoor volgens de deskundige een relevante 

opbouw van het instrument is verkregen. De deskundige gaf aan dat het instrument impliciet informatie oplevert 

over de leerlingactiviteiten bij het leren onderzoekend en ontwerpend leren. Volgens de deskundige is het mooi 

dat je in het instrument kan aangeven welke instructiestrategie de leraar toepast. De deskundige vond het een 

goede keuze dat er geen Likert Scale toegevoegd is in het instrument maar een lege kolom voor opmerkingen.  

 De deskundige gaf echter aan dat het aantal items in het observatie-instrument groot is. Door het te 

beperken neemt de praktische bruikbaarheid toe. Dit is mede het gevolg door de keuze voor de indeling in typen 

leerfuncties (voorbereidings- uitvoerings- en regulatieve functies) volgens de deskundige. Daarnaast zou het 

duidelijker zijn wanneer de verschillende stappen van het zevenstappenplan explicieter en chronologischer aan 

bod komen. Een indeling naar inhoud, proces en houding van de leraar zou hiervoor een oplossing kunnen zijn 

en zou beter passen bij de doelstellingen van OOL. Het observatie-instrument moet dus nog op maat gemaakt 
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moet worden voor aanstaande gebruikers zodat zij er goed mee kunnen gaan werken. Er moet nog een 

vertaalslag worden gemaakt naar de praktijk.  

Om een eerste aanzet te geven voor het praktisch bruikbaarder maken van het instrument, is een 

handleiding voor observatoren ontwikkeld (Bijlage 2). In de handleiding staan leerfuncties met concrete 

voorbeelden waardoor het voor observanten duidelijker is wat er inhoudelijk bedoeld wordt met de leerfuncties. 

Deze voorbeelden zijn gebaseerd op het bestuderen van de video-opnamen. 

 

5. Conclusie en discussie 

In dit onderzoek is onderzocht hoe een observatie-instrument eruit ziet dat een beeld kan schetsen van het gedrag 

van leraren in het primair onderwijs die werken met onderzoekend en ontwerpend leren tijdens natuur- en 

techniekonderwijs. Om het observatie-instrument te ontwikkelen is een inventarisatie gemaakt naar welke 

kennis, vaardigheden en houding(en) leiden tot functioneel leraargedrag bij onderzoekend en ontwerpend leren 

(OOL) binnen natuur en techniek in het primair onderwijs. Voor het in kaart brengen van het functionele 

leraargedrag is allereerst een literatuuronderzoek uitgevoerd. Het gedrag van leraren in het 'uitlokken'/'aansturen' 

van leeractiviteiten van leerlingen bij OOL is als uitgangspunt genomen. Dit heeft ertoe geleid dat er een lijst 

ontstond met leeractiviteiten, ofwel leerfuncties, waaraan drie typen instructiestrategieën toegevoegd zijn 

(Boekaerts & Simons, 1995). Na de ontwikkeling van deze lijst is er in de literatuur gezocht naar een mogelijke 

structuur en vorm van het observatie-instrument. Dit heeft ertoe geleid dat leerfuncties gekoppeld zijn aan typen 

leerfuncties (voorbereidings-, uitvoerings- en regulatieve functies) (Boekaerts & Simons, 1995).  

 Tijdens de ontwikkelfase van het onderzoek is het overzicht op basis van de literatuur aangevuld en 

aangescherpt na het raadplegen van inhoudsdeskundigen. De deskundigen hebben voorstellen ter verbetering 

gegeven. Daarnaast zijn video-opnamen van lessen van leraren geanalyseerd. Leerfuncties die niet in het 

literatuuronderzoek gevonden werden, zijn toegevoegd aan het instrument. Daarnaast zijn er leerfuncties 

samengevoegd of verwijderd. In de video-opnamen werden leerfuncties geanalyseerd die niet in het 

literatuuronderzoek gevonden werden. Een mogelijke verklaring voor het feit dat de leerfuncties niet uit het 

literatuuronderzoek naar voren kwamen kan zijn dat er nog onvoldoende onderzoek gedaan is naar deze 

leerfuncties binnen OOL.  

 Na de ontwikkelfase heeft een testfase plaatsgevonden waarin de kwaliteit van het observatie-

instrument vastgesteld is door verschillende kwaliteitsmetingen op het instrument te verrichten. De validiteit 

(face validity en discriminerende validiteit), de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en de praktische bruikbaarheid 

zijn bepaald. De Kappa, waarmee de mate van overeenstemming tussen twee beoordelaars is gemeten, bleek na 

de eerste meting op de voorbereidingsfuncties en de uitvoeringsfuncties van een matige waarde. De formulering 

van de leerfuncties zijn na een gesprek tussen beide beoordelaars aangescherpt en er zijn leerfuncties 

samengevoegd en/of verwijderd. Vervolgens is een tweede meting uitgevoerd waarbij de betrouwbaarheid op 

deze twee typen functies van een goed niveau was. Hierdoor werd de betrouwbaarheid van het gehele instrument 

van een goed niveau.  

Uit de validiteitsmetingen is naar voren gekomen dat het instrument meet wat het zou moeten meten 

waardoor de validiteit als goed geïnterpreteerd kan worden.  

Uit de kwaliteitsmeting om de praktische bruikbaarheid te toetsen bleek dat het aantal items in het 

instrument te groot is. Door niet te kiezen voor een indeling naar typen leerfuncties maar naar inhoud, proces en 
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houding van de leraar zou het aantal items mogelijk beperkt kunnen blijven. Het instrument is kwalitatief goed 

van aard maar er moet nog een vertaalslag gemaakt worden naar de praktijk waarbij het instrument op maat 

gemaakt moet worden voor de gebruiker(s).  

 

5.1 Antwoord op onderzoeksvraag 

De ontwikkelfase en de testfase hebben uiteindelijk geleid tot een definitief observatie-instrument waarmee de 

hoofdvraag van dit onderzoek wordt beantwoord, namelijk: 

Hoe ziet een observatie-instrument eruit dat een beeld kan schetsen van het gedrag van leraren in het 

primair onderwijs die werken met onderzoekend en ontwerpend leren tijdens natuur- en 

techniekonderwijs? 

Bijlage 1 geeft het uiteindelijk ontwikkelde instrument weer. Het instrument geeft een indruk van leraargedrag 

bij OOL en de mate van gestuurd werken van de leraar. De leerfuncties die opgenomen zijn in het instrument 

betreffen voornamelijk leerfuncties omtrent discussiëren en samenwerken tussen leerlingen maar ook tussen 

leraar en leerling (Wells, 1999).  

 

5.2 Beperkingen van het onderzoek  

Uit de kwaliteitsmetingen is naar voren gekomen dat het instrument kwalitatief goed van aard is maar het 

instrument nog niet geheel praktisch bruikbaar is. Om een vertaalslag te maken naar de praktijk zal het 

instrument in de praktijk uitgetest moeten worden. Dit is tot nu toe niet gebeurd. Er zijn alleen op kleinschalige 

basis video-opnamen van praktijksituaties geanalyseerd. Het instrument zal aangepast moeten worden voor de 

gebruiker om er mee te kunnen gaan werken in de praktijk.  

 Daarnaast zijn er nog een aantal beperkingen van het onderzoek met betrekking tot de analyse van de 

video-opnamen. In de video-opnamen die gebruikt zijn om te analyseren komen maar enkele stappen uit het 

zevenstappenplan aan bod en is er vrijwel van iedere leraar maar één opname gemaakt en geanalyseerd. 

Daarnaast zijn er alleen op kleinschalige basis video-opnamen geanalyseerd voor het onderzoek. Het is niet uit te 

sluiten dat wanneer er meerdere video-opnamen gebruikt zouden zijn in de analyse, er meer leerfuncties te 

vinden zouden zijn geweest als input voor het observatie-instrument. Ook zouden er meer lessen van eenzelfde 

leraar gefilmd moeten worden waarbij alle stappen van het zevenstappenplan aan bod zouden moeten komen 

zodat er een completer beeld ontstaat van het leraargedrag. Tevens zou het verstandig zijn om video-opnamen te 

analyseren die actueler zijn en om als onderzoeker zelf in de klas te observeren. In dit onderzoek is de 

onderzoeker niet in de klassen aanwezig geweest en heeft daardoor niet het geheel van activiteiten die bij OOL 

plaatsvinden kunnen aanschouwen. Ook deze praktijkobservaties kunnen tot het waarnemen van leerfuncties van 

leraren leiden die niet in het huidige observatie-instrument zijn opgenomen. In de praktijk zal dus kunnen blijken 

dat er nog andere leerfuncties bij OOL aan de orde komen die niet opgenomen zijn in het observatie-instrument. 

Het instrument kan dus nog aangevuld worden met leerfuncties.  

 

5.3 Wetenschappelijke bijdrage 

Het ontwikkelde observatie-instrument levert een bijdrage aan onderzoeken die zich richten op de 

professionalisering van leraren. Vanuit kenniscentra wetenschap en techniek worden onderzoeksprogramma's 
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opgesteld waarin wordt onderzocht hoe een onderzoekende en ontwerpende houding bij leerlingen in het primair 

onderwijs gestimuleerd kan worden (Programma VTB-Pro, 2008). De nadruk in dit onderzoek ligt bij de rol van 

de leraar (Fisser, 2009). Dit onderhavige onderzoek biedt onderzoekers van deze kenniscentra dus een 

gedetailleerde beschrijving (vanuit het perspectief van OOL) van gewenst leraargedrag.  

 Daarnaast weerlegt dit onderzoek de kritiek op OOL van vele onderzoekers, omdat volgens hen 

ondersteuning van de leraar ontbreekt (Kirschner, Sweller, & Clark, 2006; Mayer, 2004). Dit onderzoek laat zien 

dat er begeleiding nodig is door de leraar bij OOL. Het onderzoek heeft een beschrijving opgeleverd van 

leraargedrag, dat ter ondersteuning en begeleiding van leerlingen bij OOL dient.  

 

5.4 Praktische implicaties 

Het observatie-instrument kan ingezet worden voor verschillende doeleinden. Doordat in het ontwikkelde 

observatie-instrument relevant leraargedrag binnen OOL in kaart is gebracht levert het instrument een bijdrage 

aan professionaliseringstrajecten. Lerarenopleiders, coaches en adviseurs kunnen (in nascholingsprogramma's) 

gebruik maken van dit observatie-instrument om leraren optimaal voor te bereiden op het uitvoeren van OOL bij 

natuur en techniek. Ze kunnen leraren observeren met behulp van het observatie-instrument. Daarnaast is voor 

hen inzichtelijk gemaakt welk gedrag van de leraar relevant is binnen OOL. Door in nascholingsprogramma's 

leraren kennis en vaardigheden, die in het instrument zijn opgenomen, te laten opdoen groeit het zelfvertrouwen, 

wordt er een positievere attitude ontwikkeld en wordt het geleerde ook daadwerkelijke in de lespraktijk toegepast 

(Jarvis & Pell, 2004). Dit kan ertoe bijdragen dat OOL door meer leraren wordt ingezet met als uiteindelijke doel 

kennis en vaardigheden van leerlingen te ontwikkelen en hen het vakgebied beter te laten begrijpen door hun 

actieve bijdrage (Haury, 2002; Manlove, Lazonder, & De Jong, 2006). 

 In het begin van professionaliseringstrajecten is het echter eerst belangrijk aandacht te vestigen op de 

voorwaarden die de leraar moet realiseren (zoals een veilig leerklimaat). Daarnaast moet de leraar op de hoogte 

worden gebracht van de doelstellingen van OOL om kinderen te introduceren in OOL (Harlen, 2004; Van Graft 

& Kemmers, 2007b). Daarna zal het observatie-instrument ingezet kunnen worden in nascholingsprogramma’s 

voor de professionalisering van leraren.  

 Naast het gebruik van het instrument in nascholingsprogramma’s kan het observatie-instrument 

zelfstandig gebruikt worden door (beginnende) leraren. Zij kunnen met behulp van het instrument op eigen 

gedrag reflecteren en op basis van deze reflectie gedrag aanpassen en bijsturen. Tevens helpt het instrument hen 

bij het formuleren van doelstellingen met betrekking tot het realiseren van OOL in de klas. 

Wanneer het observatie-instrument als observatiemiddel ingezet wordt zal de observant rekening 

moeten houden met de specifieke situatie van de leraar en van de groep waarin de leraar lesgeeft. De mate 

waarin OOL plaatsvindt, is namelijk afhankelijk van de mate waarin de leerlingen in staat zijn om zelfstandig het 

onderzoeks- en ontwerpproces te kunnen doorlopen. Daarnaast is de mate waarin OOL plaatsvindt afhankelijk 

van de mate waarin de leraar ervaringen heeft met het uitvoeren van OOL. In het begin is het dan ook vaak 

verstandig dat leraren starten met leraargestuurde, gestructureerde hands-on activiteiten over een onderwerp of 

thema waarmee ze bekend zijn. Geleidelijk aan kunnen ze overgaan naar leerling-gestuurde, open-ended hands-

on activiteiten (Van Graft, 2006) die meer leerlinggestuurd zijn. Het observatie-instrument impliceert dat 

relevant leraargedrag het gehele instrument zou moeten dekken en iedere leerfunctie leraargestuurd, gedeeld 
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gestuurd en leerlinggestuurd aan bod moet komen. Dit zal in de professionalisering van leraren in het begin een 

te grote stap zijn. Een coach, begeleider of observant moet hier dus van op de hoogte zijn. 

 

5.5 Mogelijk vervolgonderzoek 

Verwacht mag worden dat er alleen van een meerwaarde van OOL bij natuur en techniek kan worden gesproken 

als leerlingen ondersteuning ontvangen. Begeleiding helpt om leerlingen kennis en vaardigheden binnen OOL te 

ontwikkelen die ze nog niet (volledig) bezitten. Door te weinig begeleiding kunnen problemen ontstaan in de 

uitvoering van de activiteiten (De Graaff, Pilot, Prins, & Van Vliet, 2003). In een mogelijk vervolgonderzoek 

zou het instrument in de praktijk getoetst, en op basis hiervan bijgesteld kunnen worden. Uit de meting van de 

praktische bruikbaarheid kwam naar voren dat het aantal items in het instrument te groot is. Een 

inhoudsdeskundige gaf aan dat een andere indeling van het observatie-instrument dit probleem zou kunnen 

ondervangen. Een indeling naar typen leerfuncties past volgens de deskundige niet goed bij het 

zevenstappenplan van OOL. Een praktijkonderzoek zou dit ook kunnen uitwijzen. Vervolgens zou onderzocht 

kunnen worden hoe leraren getraind kunnen worden zodat zij optimaal kunnen functioneren binnen een 

onderzoekende en ontwerpende leeromgeving. De transformatie van een traditionele stijl van lesgeven naar een 

manier die past bij OOL is een lastige klus die vraagt om veel ondersteuning (Van Oers, 2005). Door te 

onderzoeken hoe leraren het beste getraind kunnen worden kan er een vervolgstap gezet worden in de 

implementatie van OOL in het huidige primair onderwijs (Harlen, 2001). Daarna zou de relatie tussen 

leraargedrag en leerlinggedrag onderzocht kunnen worden. Dit kan leiden tot een onderzoek naar de relatie 

tussen leeropbrengsten van leerlingen die onderzoekend en ontwerpend leren (Kemmers, Klein Tank, & Van 

Graft, 2007) en de rol die de leraar biedt tijdens OOL. Leraarregulatie en leerlingregulatie hebben namelijk veel 

met elkaar te maken (Vermunt & Verloop, 1999). Dit is binnen OOL nog niet eerder onderzocht.  

 

5.6 Slot 

Hierboven zijn mogelijke verbeterpunten en onderwerpen voor vervolgonderzoek genoemd. Het is in ieder geval 

belangrijk dat vervolgonderzoek plaatsvindt. Hierdoor komt er meer kennis over de rol van de leraar in relatie 

met de mate waarin OOL is geïmplementeerd. Deze kennis is van uitermate belang want OOL kan alleen 

effectief en efficiënt zijn (Eysink & De Jong, 2007) wanneer leerlingen de juiste vormen van ondersteuning 

krijgen. Deze vormen van ondersteuning kunnen problemen die leerlingen tijdens het onderzoekend leerproces 

ervaren ondervangen (Hulshof & De Jong, 2006; Reid, Zhang, & Chen, 2003). Pas dan is OOL een uitdagende 

en motiverende manier voor leerlingen om kennis over verschillende onderwerpen eigen te maken (Harlen, 

2001; Haury, 2002; Jarvis & Pell, 2004). 
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7. Bijlagen 

Bijlage 1. Ontwikkeld observatie-instrument leraargedrag OOL in natuur en techniek in primair onderwijs. 

Bijlage 2. Handleiding voor observatoren. 
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Bijlage 1: Observatieschema leraargedrag OOL binnen natuur en techniek 

Naam school:        Onderwerp: 

Naam leraar:        Namen leerlingen in groepje: 

Naam observant:       Datum: 

 

 

                                                           
1 Hulpmiddelen kunnen gereedschappen en/of meetinstrumenten zijn. 

Leerfuncties/leeractiviteiten Type instructiestrategie (ten behoeve van leerfunctie) 

1. Voorbereidende leerfuncties 

1.1 Voorbereiding van onderzoek 

Leraar 

gestuurd 

Gedeeld 

gestuurd 

Leerling 

gestuurd 

Opmerkingen 

a. eerste waarnemingen (met betrekking tot aangeboden onderwerp) 

benoemen 

    

b. eigen ervaringen met betrekking tot onderwerp (herkennen en) 

vergelijken met anderen 

    

c. eigen ideeën (preconcepten) m.b.t. onderwerp (herkennen en) 

vergelijken met anderen 

    

d. relevantie voor het doen van dit onderzoek verwoorden     

e. vragen (probleemstelling) m.b.t. onderwerp van onderzoek 

formuleren  

    

f. voorspellingen formuleren m.b.t. onderwerp     

g. aanrommelen met verschijnsel/voorwerp/organisme     

h. experimentele opzet bedenken over: 

• wat bekeken of gemeten gaat worden  

• welke hulpmiddelen1 ervoor nodig zijn 

• wie wat wanneer doet (planning) 

• hoe gegevens verwerkt worden  

    

i. verwoorden welke gegevens verzameld moeten worden       

j. materialen en hulpmiddelen bij experiment (op)zoeken     

k. bespreken ‘hoe’ materiaal (planten, dieren, voorwerpen, 

verbruiksmaterialen) te gebruiken (regels/ grenzen/aanwijzingen voor 

gebruik)  

    

l. bespreken ‘hoe’ meetinstrumenten/hulpmiddelen (weegschaal, 

thermometer etc.) te gebruiken (regels/ grenzen/aanwijzingen voor 

gebruik)  

    

m. verwoorden hoe gegevens eerlijk gemeten kunnen worden     

n. verwoorden wat en hoe gepresenteerd gaat worden (presentatie 

voorbereiden)  

    

o. verwoorden hoe gesprekken met elkaar gevoerd moeten worden 

(discussiëren) 

• 'hoe' te luisteren 

• 'hoe' te reageren op wat is gezegd 

• 'hoe' argumenteren en redeneren 

• 'hoe' feedback geven 
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2 Aanleiding tot het ontwerpen is vaak een probleem of een mismatch tussen de bestaande wereld en de 
behoeften van de opdrachtgever of een doelgroep (Van Graft & Kemmers, 2007a). 

Leerfuncties/ leeractiviteiten Type instructiestrategie (ten behoeve van leerfunctie) 

Voorbereidende leerfuncties 

1.2 Voorbereiding van ontwerp 

Leraar 

gestuurd 

Gedeeld 

gestuurd 

Leerling 

gestuurd 

Opmerkingen 

a. eerste waarnemingen (met betrekking tot aangeboden onderwerp of 

ingebracht probleem/behoefte) benoemen 

    

b. eigen ervaringen met betrekking tot probleem/behoefte (herkennen 

en) vergelijken 

    

c. eigen ideeën (preconcepten) m.b.t. probleem/behoefte (herkennen 

en) vergelijken 

    

d. probleem2/behoefte verwoorden en verhelderen     

e. relevantie voor het ontwerpen van 'product' verwoorden     

f. eisen formuleren waaraan ontwerp moet voldoen     

g. technische en natuurkundige principes (herkennen) en verwoorden 

• constructie 

• overbrenging en beweging 

• verbindingen 

• energiebronnen 

• natuurkundige principes (herkennen) en verwoorden 

    

h. ontwerpschets uitwerken over: 

• welk product gemaakt gaat worden 

• welke materialen en gereedschappen ervoor nodig zijn 

• wie wat wanneer doet (planning) 

• hoe tests worden uitgevoerd 

    

i. materiaal en gereedschappen bij te maken product (op)zoeken     

j. bespreken hoe materiaal (planten, dieren, voorwerpen, 

verbruiksmaterialen) te gebruiken (regels/ grenzen/aanwijzingen voor 

gebruik)  

    

k. bespreken hoe meetinstrumenten/hulpmiddelen (weegschaal, 

thermometer etc.) te gebruiken (regels/ grenzen/aanwijzingen voor 

gebruik)  

    

l. verwoorden wat en hoe gepresenteerd gaat worden (presentatie 

voorbereiden)  

    

m. verwoorden hoe gesprekken met elkaar gevoerd moeten worden 

(discussiëren) 

• 'hoe' te luisteren 

• 'hoe' te reageren op wat is gezegd 

• 'hoe' argumenteren en redeneren 

• 'hoe' feedback geven 
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Leerfuncties/ leeractiviteiten Type instructiestrategie 

2.  Uitvoerende leerfuncties 

2.1 Uitvoering van onderzoek of ontwerp in groepjes/plenair 

Leraar 

gestuurd 

Gedeeld 

gestuurd 

Leerling 

gestuurd 

Opmerkingen 

a.  uitdagende visuele/ verbale/ numerieke 

middelen/materialen/gereedschappen gebruiken ter ondersteuning 

(passend bij interesses) van proces/product 

    

b. waarnemingen doen      

c. discussies (bege)leiden/voeren 

• luisteren naar elkaar 

• reageren op hetgeen is gezegd 

• vragen stellen 

• tips uitwisselen 

    

d. rapporteren van uitkomsten (in verslag/portfolio)     

e. ontwerp bespreken en bijstellen     

f. werken aan ontwerp voor oplossing van probleem of opzetten van 

experiment (volgens ontwerpplan) (maken prototype) 

    

g. prototype testen en bijstellen     

h. conclusies trekken uit gegevens     

i. presentatie geven van prototype/onderzoeksresultaten (waarin uitleg 

plaatsvindt) 

    

j. verschillende argumenten/ redeneringen inbrengen      

k. verbinden van verschillende oplossingen/ ontdekkingen/ opinies/ 

conclusies van leerlingen 

    

l. verbinden van oplossing/ontdekking/ conclusie met ‘echte’ 

producten 

    

m. alternatieve modellen/ ideeën inbrengen (ter 

verdieping/verbreding) 
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Leerfuncties/ leeractiviteiten Type instructiestrategie 

3.  Regulatieve leerfuncties 

3.1 Regulatie van onderzoek of ontwerp 

Leraar 

gestuurd 

Gedeeld 

gestuurd 

Leerling 

gestuurd 

Opmerkingen 

a. iedere leerling (in groepje) aan bod laten komen      

b. met elkaar in gesprek gaan      

c. in gesprek met elkaar ruimte creëren door: 

• niet achter elkaar vragen te stellen aan de ander 

• ander aan het woord te laten (stiltes laten vallen) 

• luisterresponsen te geven (verbaal en non-verbaal) 

    

d. (open) vragen stellen: ‘waarom’, ‘waardoor’/’hoe’ en ‘wat’ vragen     

e. vragen doorspelen     

f. herhalen vraag van (mede)leerling     

g. prikkelende uitspraken doen (voor uitlokken discussie/reacties)     

h. samenvatten van wat andere leerling zegt     

i. samenvatten van leerstof     

j. reflecteren op waarnemingen     

k. reflecteren op probleem     

l. reflecteren op relatie tussen onderzoeksvragen en conclusies      

m. reflecteren op relatie tussen oplossingen en gestelde eisen/criteria 

(in betekenisonderhandeling gaan) 

    

n. reflecteren op (eventuele) onvolkomenheden/ verbeteringen van 

proces 

    

o. reflecteren op (eventuele) onvolkomenheden/ verbeteringen van 

product 

    

p. positief opbouwende feedback geven over product (van anderen)     

q. positief opbouwende feedback geven over proces van groepjes      

r. positief opbouwende feedback geven over proces van individuen     

s. overgebleven vragen/ onduidelijkheden verzamelen aan einde van 

de les (voor volgende les) 

    

Overige opmerkingen (karakteristiek van de les) 
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Bijlage 2: Handleiding voor observatoren 

Leerfuncties/ leeractiviteiten 
Type instructiestrategie met voorbeelden (gekoppeld aan leerfunctie) 

1. Voorbereidende leerfuncties 

1.1 Voorbereiding van onderzoek 

Leraar 

gestuurd 

Gedeeld  

gestuurd 

Leerling  

gestuurd 

a. eerste waarnemingen (met betrekking tot aangeboden onderwerp) 

benoemen 

Leraar benoemt eerste waarnemingen 

m.b.t. aangeboden onderwerp. 

Leraar vraagt aan leerlingen eerste 

waarnemingen (aan elkaar) te vertellen 

m.b.t. aangeboden onderwerp (wat ze 

zien). 

Leerlingen wisselen onderling uit over 

wat ze zien.  

b. eigen ervaringen met betrekking tot onderwerp (herkennen en) vergelijken 

met anderen 

Leraar vertelt eigen ervaringen m.b.t. 

onderwerp aan leerlingen 

Leraar vraagt aan leerlingen eigen 

ervaringen (aan elkaar) te vertellen m.b.t. 

onderwerp.  

Leerlingen wisselen onderling eigen 

ervaringen uit m.b.t. onderwerp. 

c. eigen ideeën (preconcepten) m.b.t. onderwerp (herkennen en) vergelijken 

met anderen 

Leraar geeft uitleg over onderwerp. Leraar vraagt aan leerlingen om 

verschillende ideeën over onderwerp (te 

vertellen aan elkaar).  

Leerlingen wisselen onderling ideeën uit 

over onderwerp 

 

d. relevantie voor het doen van dit onderzoek verwoorden Leraar vertelt wat het doel van het 

onderzoek is.  

Leraar vraagt aan leerlingen om doel van 

onderzoek  (aan elkaar) te verwoorden. 

Leerlingen wisselen onderling uit over 

doel van het onderzoek.  

e. vragen (probleemstelling) m.b.t. onderwerp van onderzoek formuleren  Leraar formuleert mogelijke 

probleemstellingen voor het uit te voeren 

onderzoek. 

Leraar vraagt aan leerlingen om 

mogelijke probleemstellingen te 

bedenken. 

Leerlingen formuleren zelf 

onderzoeksvragen. 

f. voorspellingen formuleren m.b.t. onderwerp Leraar formuleert voorspellingen van 

mogelijke uitkomsten uit onderzoek 

Leraar vraagt aan leerlingen om 

voorspellingen te geven van mogelijke 

uitkomsten van onderzoek. 

Leerlingen formuleren zelf 

voorspellingen van mogelijke uitkomsten 

uit onderzoek met elkaar uit.  

g. aanrommelen met verschijnsel/voorwerp/organisme Leraar geeft demonstratie wat je met 

verschijnsel/object/organisme kunt doen. 

Leraar vraagt leerlingen voor te doen wat 

je met verschijnsel/object/organisme 

kunt doen. 

Leerlingen verkennen zelf door 

handelingen 

verschijnsel/object/organisme. 

h. experimentele opzet bedenken over: 

• wat bekeken of gemeten gaat worden  

Leraar zet experimentele opzet op voor 

alle groepjes (hetzelfde) (zet elke stap 

Leraar vraagt aan leerlingen naar opzet, 

materialen, hulpmiddelen, hoe gegevens 

Leerlingen zetten zelf proefopzet op, 

welke materialen en hulpmiddelen ze 
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• welke hulpmiddelen3 ervoor nodig zijn 

• wie wat wanneer doet (planning) 

• hoe gegevens verwerkt worden  

op). (leraar geeft proefopzet en verstrekt 

materialen, hulpmiddelen, werkblad voor 

registratie van gegevens en verdeelt 

taken). 

te registreren, wie wat wanneer gaat 

doen. 

nodig hebben, hoe ze gegevens gaan 

registreren, wie wat wanneer doet, enz.   

i. verwoorden welke gegevens verzameld moeten worden  Leraar vertelt welke gegevens verzameld 

moeten worden. 

Leraar vraagt aan leerlingen welke 

gegevens relevant zijn om te verzamelen. 

Leerlingen wisselen uit welke gegevens 

relevant zijn om te verzamelen. 

j. materialen en hulpmiddelen bij experiment (op)zoeken Leraar biedt materialen en hulpmiddelen 

bij experiment aan. 

Leraar vraagt leerlingen om 

hulpmiddelen mee te nemen en/of op te 

zoeken. 

Leerlingen zoeken zelf naar materialen 

en hulpmiddelen. 

Leerlingen spreken onderling af wie 

welke materialen etc. gaat opzoeken. 

k. bespreken hoe materiaal (planten, dieren, voorwerpen, verbruiksmaterialen) 

te gebruiken (regels/ grenzen/aanwijzingen voor gebruik)  

Leraar vertelt hoe leerlingen om moeten 

gaan met materialen etc. (geeft 

aanwijzingen/ tips/ grenzen voor gebruik 

materiaal) 

Leraar vraagt aan leerlingen hoe ze 

denken om te moeten gaan met 

materialen etc. (vraagt naar grenzen voor 

gebruik materiaal) 

Leerlingen spreken onderling af hoe ze 

omgaan met materialen etc. 

l. bespreken hoe meetinstrumenten/hulpmiddelen (weegschaal, thermometer 

etc.) te gebruiken (regels/ grenzen/aanwijzingen voor gebruik)  

Leraar vertelt hoe leerlingen om moeten 

gaan met hulpmiddelen etc. (geeft 

aanwijzingen/ tips/ grenzen voor gebruik 

meetinstrumenten/hulpmiddelen) 

Leraar vraagt aan leerlingen hoe ze 

denken om te moeten gaan met 

hulpmiddelen etc. (vraagt naar grenzen 

voor gebruik 

meetinstrumenten/hulpmiddelen) 

Leerlingen spreken onderling af hoe ze 

omgaan met hulpmiddelen etc. 

m. verwoorden hoe gegevens eerlijk gemeten kunnen worden Leraar vertelt hoe gegevens eerlijk 

gemeten kunnen worden.  

Leraar vraagt aan leerlingen hoe 

gegevens eerlijk gemeten kunnen 

worden. 

Leerlingen wisselen uit hoe gegevens 

eerlijk gemeten kunnen worden. 

n. verwoorden wat en hoe gepresenteerd gaat worden (presentatie 

voorbereiden)  

Leraar geeft aanwijzingen hoe 

presentatie eruit moet zien.  

Leraar vraagt aan leerlingen wat en hoe 

ze gaan presenteren. 

Leerlingen bedenken wat en hoe ze gaan 

presenteren. 

o. verwoorden hoe gesprekken met elkaar gevoerd moeten worden 

(discussiëren) 

• 'hoe' te luisteren 

• 'hoe' te reageren op wat is gezegd 

Leraar geeft instructie voor het voeren 

van gesprekken over luisteren, reageren 

op wat er gezegd is, legt uit wat 

argumenten zijn en op welke manier je 

Leraar vraagt aan leerlingen hoe je 

gesprekken met elkaar moet voeren 

over… 

Leerlingen spreken onderling af hoe ze 

gesprekken met elkaar moeten voeren 

over… 
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• 'hoe' argumenteren en redeneren 

• 'hoe' feedback geven 

feedback geeft. 
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Leerfuncties/ leeractiviteiten 
Type instructiestrategie met voorbeelden (gekoppeld aan leerfunctie) 

1. Voorbereidende leerfuncties 

1.2 Voorbereiding van onderzoek 

Leraar 

gestuurd 

Gedeeld  

gestuurd 

Leerling  

gestuurd 

a. eerste waarnemingen (met betrekking tot aangeboden onderwerp of 

ingebracht probleem/behoefte) benoemen 

Leraar benoemt eerste waarnemingen 

m.b.t. aangeboden onderwerp. 

Leraar vraagt aan leerlingen eerste 

waarnemingen (aan elkaar) te vertellen 

m.b.t. aangeboden onderwerp (wat ze 

zien). 

Leerlingen wisselen onderling uit over 

wat ze zien.  

b. eigen ervaringen met betrekking tot probleem/behoefte (herkennen en) 

vergelijken 

Leraar vertelt eigen ervaringen m.b.t. 

onderwerp aan leerlingen 

Leraar vraagt aan leerlingen eigen 

ervaringen (aan elkaar) te vertellen m.b.t. 

onderwerp.  

Leerlingen wisselen onderling eigen 

ervaringen uit m.b.t. onderwerp. 

c. eigen ideeën (preconcepten) m.b.t. probleem/behoefte (herkennen en) 

vergelijken 

Leraar geeft uitleg over onderwerp. Leraar vraagt aan leerlingen om 

verschillende ideeën over onderwerp (te 

vertellen aan elkaar).  

Leerlingen wisselen onderling ideeën 

uit over onderwerp 

 

d. probleem4/behoefte verwoorden en verhelderen Leraar verwoordt probleem dat aan de 

orde is (bijv. wind meten, hoe doen we 

dat?) 

Leraar vraagt aan leerlingen wat 

probleem is en vraagt om verheldering. 

Leerlingen wisselen onderdeling 

mogelijke probleemstellingen uit en 

verhelderen het probleem met elkaar. 

e. relevantie voor het ontwerpen van 'product' verwoorden Leraar vertelt wat het doel van het 

onderzoek is.  

Leraar vraagt aan leerlingen om doel van 

onderzoek  (aan elkaar) te verwoorden. 

Leerlingen wisselen onderling uit over 

doel van het onderzoek.  

f. eisen formuleren waaraan ontwerp moet voldoen Leraar formuleert criteria waar ontwerp 

aan moet voldoen (bijv. van papier, 

stevigheid enz.) 

Leraar vraagt aan leerlingen mogelijke 

eisen waar ontwerp aan zou moeten 

voldoen. 

Leerlingen wisselen eisen waaraan 

ontwerp zou moeten voldoen uit. 

g. technische en natuurkundige principes (herkennen) en verwoorden 

• constructie 

• overbrenging en beweging 

• verbindingen 

• energiebronnen 

Leraar geeft uitleg over technische en 

natuurkundige principes. 

Leraar vraagt leerlingen of ze technische 

en natuurkundige principes kunnen 

uitleggen. 

Leerlingen leggen elkaar uit hoe 

technische en natuurkundige principes 

werken en vragen de leraar om uitleg 

als ze er niet uitkomen. 
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• natuurkundige principes (herkennen) en verwoorden 

h. ontwerpschets uitwerken over: 

• welk product gemaakt gaat worden 

• welke materialen en gereedschappen ervoor nodig zijn 

• wie wat wanneer doet (planning) 

• hoe tests worden uitgevoerd 

Leraar geeft een ontwerpschets van het te 

maken product.  

Leraar maakt samen met leerlingen en/of 

vraagt leerlingen hoe te maken product 

eruit moet zien. 

Leerlingen wisselen met elkaar ideeën 

uit over hoe product eruit moet komen 

te zien en maken daarvan een 

ontwerpschets. 

i. materiaal en gereedschappen bij te maken product (op)zoeken Leraar biedt materialen en hulpmiddelen 

bij experiment aan. 

Leraar vraagt leerlingen om 

hulpmiddelen mee te nemen en/of op te 

zoeken. 

Leerlingen zoeken zelf naar materialen 

en hulpmiddelen. 

Leerlingen spreken onderling af wie 

welke materialen etc. gaat opzoeken. 

j. bespreken hoe materiaal (planten, dieren, voorwerpen, verbruiksmaterialen) 

te gebruiken (regels/ grenzen/aanwijzingen voor gebruik)  

Leraar vertelt hoe leerlingen om moeten 

gaan met materialen etc. (geeft 

aanwijzingen/ tips/ grenzen voor gebruik 

materiaal) 

Leraar vraagt aan leerlingen hoe ze 

denken om te moeten gaan met 

materialen etc. (vraagt naar grenzen voor 

gebruik materiaal) 

Leerlingen spreken onderling af hoe ze 

omgaan met materialen etc. 

k. bespreken hoe meetinstrumenten/hulpmiddelen (weegschaal, thermometer 

etc.) te gebruiken (regels/ grenzen/aanwijzingen voor gebruik)  

Leraar vertelt hoe leerlingen om moeten 

gaan met hulpmiddelen etc. (geeft 

aanwijzingen/ tips/ grenzen voor gebruik 

meetinstrumenten/hulpmiddelen) 

Leraar vraagt aan leerlingen hoe ze 

denken om te moeten gaan met 

hulpmiddelen etc. (vraagt naar grenzen 

voor gebruik 

meetinstrumenten/hulpmiddelen) 

Leerlingen spreken onderling af hoe ze 

omgaan met hulpmiddelen etc. 

l. verwoorden wat en hoe gepresenteerd gaat worden (presentatie 

voorbereiden)  

Leraar geeft aanwijzingen hoe presentatie 

eruit moet zien.  

Leraar vraagt aan leerlingen wat en hoe 

ze gaan presenteren. 

Leerlingen bedenken wat en hoe ze 

gaan presenteren. 

m. verwoorden hoe gesprekken met elkaar gevoerd moeten worden 

(discussiëren) 

• 'hoe' te luisteren 

• 'hoe' te reageren op wat is gezegd 

• 'hoe' argumenteren en redeneren 

• 'hoe' feedback geven 

Leraar geeft instructie voor het voeren 

van gesprekken over luisteren, reageren 

op wat er gezegd is, legt uit wat 

argumenten zijn en op welke manier je 

feedback geeft. 

Leraar vraagt aan leerlingen hoe je 

gesprekken met elkaar moet voeren 

over… 

Leerlingen spreken onderling af hoe ze 

gesprekken met elkaar moeten voeren 

over… 
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Leerfuncties/ leeractiviteiten 
Type instructiestrategie met voorbeelden (gekoppeld aan leerfunctie) 

2. Uitvoerende leerfuncties 

2.1 Uitvoering van onderzoek of ontwerp in groepjes/plenair 

Leraar 

gestuurd 

Gedeeld  

gestuurd 

Leerling  

gestuurd 

a.  uitdagende visuele/ verbale/ numerieke 

middelen/materialen/gereedschappen gebruiken ter ondersteuning (passend 

bij interesses) van proces/product 

Leraar geeft leerlingen motiverende 

ondersteuning bij hun activiteiten. 

Leraar vraagt leerlingen welke 

ondersteuning zij nog meer nodig 

hebben. 

Leerlingen organiseren zelf hun 

ondersteuning. 

 

b. waarnemingen doen  Leraar geeft uitleg over waarnemingen 

die hij doet. 

Leraar vraagt aan leerlingen welke 

waarnemingen zij zien/doen. 

Leerlingen doen waarnemingen en 

wisselen uit wat ze zien. 

c. discussies (bege)leiden/ voeren 

• luisteren naar elkaar 

• reageren op hetgeen is gezegd 

• vragen stellen 

• tips uitwisselen 

Leraar bewaakt bij discussies de inhoud, 

kwaliteit van de reacties (argumenten, 

redeneringen), interacties tussen 

leerlingen en schept voorwaarden. 

Leraar begeleidt groepjes bij hun 

discussies.  

Leerlingen voeren zelfstandig 

discussies. 

d. rapporteren van uitkomsten (in verslag/portfolio) Leraar doet voor hoe gegevens 

gerapporteerd kunnen worden (geeft 

structuur voor verslag). 

Leraar vraagt aan leerlingen hoe ze 

gegevens kunnen rapporteren en geeft 

tips hoe ze gegevens kunnen uitwerken in 

verslag. 

Leerlingen bedenken zelf een structuur 

om hun uitkomsten te verwerken en 

rapporteren uitkomsten in 

verslag/portfolio. 

e. ontwerp bespreken en bijstellen Leraar bespreekt ontwerp van leerlingen 

en geeft aanwijzingen hoe ontwerp kan 

worden bijgesteld. 

Leraar vraagt aan leerlingen hoe eigen 

ontwerp eruit ziet en hoe deze kan 

worden bijgesteld. 

Leerlingen bespreken gemaakte 

ontwerp en geven elkaar aanwijzingen 

hoe ze het ontwerp kunnen bijstellen. 

f.  werken aan ontwerp voor oplossing van probleem of opzetten van 

experiment (volgens ontwerpplan) (maken prototype)  

Leraar benoemt stap voor stap hoe 

ontwerp gemaakt kan worden (hoe 

prototype gemaakt kan worden) (stap 

voor stap).  

Leraar biedt ondersteuning voor 

oplossing van probleem of experiment 

(maken prototype), geeft bijv. mogelijke 

vervolgstappen aan of geeft tips aan 

leerlingen hoe ze aan ontwerp kunnen 

werken. 

Leerlingen werken zelfstandig aan 

ontwerp voor oplossing van probleem 

of experiment volgens opgesteld plan. 
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g. prototype testen en bijstellen Leraar geeft aan aanwijzingen/ hints hoe 

ontwerp moet worden getest en 

bijgesteld. 

Leraar vraagt aan leerlingen hoe eigen 

ontwerp getest en eventueel bijgesteld 

zou kunnen worden. 

Leerlingen testen ontwerp uit en geven 

elkaar (andere groepjes) aanwijzingen 

hoe ze het ontwerp kunnen bijstellen. 

h. conclusies trekken uit gegevens Leraar benoemt conclusies en 

kernbegrippen van de les.  

Leraar vraagt om kernbegrippen en 

conclusies van de les. 

Leerlingen formuleren zelfstandig 

kernbegrippen en/of conclusies van de 

les en bespreken deze eventueel met 

elkaar. 

i. presentatie geven van prototype/onderzoeksresultaten (waarin uitleg 

plaatsvindt) 

Leraar geeft presentatie over ontwerp van 

de groepjes (toont wat leerlingen 

ontworpen of onderzocht hebben). 

Leraar organiseert en leidt de presentaties 

van de groepjes. 

Leraar helpt leerlingen bij het geven van 

presentatie door bijv. elke keer 

tussendoor stappen aan te geven 

waarover ze moeten presenteren (eerst 

ontwerp, dan aanpak, dan conclusie).  

Leerlingen geven in groepjes 

presentatie van ontwerp/onderzoek. 

j. verschillende argumenten/ redeneringen inbrengen  Leraar brengt argumenten en 

redeneringen in, in de inhoudelijke 

discussie. 

Leraar nodigt leerlingen uit om zelf 

argumenten of redeneringen in te brengen 

in de discussie. 

Leerlingen brengen zelf argumenten en 

redeneringen in de discussies. 

k. verbinden van verschillende oplossingen/ ontdekkingen/ opinies/ conclusies 

van leerlingen 

Leraar verbindt verschillende 

oplossingen/ ontdekkingen/ opinies en 

conclusies met elkaar. 

Leraar vraagt aan leerlingen of zij 

verschillende oplossingen/ ontdekkingen/ 

opinies en conclusies met elkaar kunnen 

verbinden. 

Leerlingen leggen zelf verbindingen 

tussen verschillende oplossingen/ 

ontdekkingen/ opinies en conclusies 

met elkaar. 

l. verbinden van oplossing/ontdekking/ conclusie met ‘echte’ producten Leraar verbindt gevonden oplossingen/ 

ontdekkingen enz. met echte producten 

(bijv. een echte windmeter). 

Leraar vraagt aan leerlingen om 

gevonden oplossingen/ontdekkingen te 

verbinden met echte producten. 

Leerlingen verbinden 

oplossingen/ontdekkingen met echte 

producten met elkaar. 

m. alternatieve modellen/ ideeën inbrengen (ter verdieping/verbreding) Leraar brengt alternatieve ideeën in over 

hoe ontwerp bijv. ook vormgegeven had 

kunnen worden. 

Leraar vraagt aan leerlingen of zij nog 

alternatieve ideeën hebben. 

Leerlingen brengen alternatieve 

ideeën/modellen in. 
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Leerfuncties/ leeractiviteiten 
Type instructiestrategie met voorbeelden (gekoppeld aan leerfunctie) 

3. Regulatieve leerfuncties 

3.1 Regulatie van onderzoek of ontwerp 

Leraar 

gestuurd 

Gedeeld  

gestuurd 

Leerling  

gestuurd 

a. iedere leerling (in groepje) aan bod laten komen  De leraar laat iedere leerling aan bod 

komen in plenaire groepsgesprekken.  

Leraar vraagt aan leerlingen of zij in 

groepjes iedere leerling aan bod laten 

komen. 

Leerlingen laten elkaar allemaal aan 

bod komen. 

b. met elkaar in gesprek gaan  Leraar geeft leerlingen de beurt. Leraar stimuleert leerlingen om elkaar de 

ruimte te geven.  

Leerlingen geven zelf aan dat ze iets 

willen vertellen. 

Leerlingen gaan met elkaar in gesprek. 

c. in gesprek met elkaar ruimte creëren door: 

• niet achter elkaar vragen te stellen aan de ander 

• ander aan het woord te laten (stiltes laten vallen) 

• luisterresponsen te geven (verbaal en non-verbaal) 

Leraar creëert ruimte in gesprek met 

leerling door niet achter elkaar vragen te 

stellen enz. 

Leraar vraagt leerlingen om naar elkaar 

toe ruimte te creëren door… bij 

gespreksvoering tussen leerlingen. 

Leerlingen creëren ruimte in gesprek 

naar elkaar door…  

d. (open) vragen stellen: ‘waarom’, ‘waardoor’/’hoe’ en ‘wat’ vragen Leraar stelt open vragen aan leerlingen. Leraar daagt leerlingen uit om open 

vragen te stellen aan elkaar 

Leerlingen stellen open vragen aan 

elkaar. 

e. vragen doorspelen leraar speelt vragen door 

 

Leraar daagt leerlingen uit om vragen aan 

elkaar door te spelen. 

 

Leerlingen spelen vragen aan elkaar 

door. 

 

f. herhalen vraag van (mede)leerling Leraar herhaalt vraag van de leerling.  Leraar vraagt leerling om vraag van 

medeleerling te herhalen. 

Leerlingen herhalen vragen van 

medeleerlingen in het groepje. 

g. prikkelende uitspraken doen (voor uitlokken discussie/reacties) Leraar doet prikkelende uitspraken. Leraar vraagt aan leerlingen om naar 

elkaar toe prikkelende uitspraken te doen. 

Leerlingen doen prikkelende uitspraken 

naar elkaar (bijv. plenair maar kan ook 

in de groepjes) 

h. samenvatten van wat andere leerling zegt Leraar vat samen wat leerling zegt. Leraar vraagt leerlingen om samen te 

vatten wat de ander zegt. 

Leerlingen vatten samen wat de ander 

zegt. 
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i. samenvatten van leerstof Leraar vat leerstof samen. Leraar vraagt leerlingen om leerstof 

samen te vatten. 

Leerlingen vatten leerstof samen in 

groepje. 

j. reflecteren op waarnemingen Leraar reflecteert op waarnemingen die 

hij heeft opgedaan (in gehele proces). 

Leraar vraagt aan leerlingen welke 

waarnemingen zij hebben opgedaan (in 

gehele proces). 

Leerlingen reflecteren met elkaar op 

welke waarnemingen zij hebben 

opgedaan (wisselen waarnemingen 

uit)(uit gehele proces) 

k. reflecteren op probleem Leraar reflecteert op probleem dat in 

gehele onderzoeks- of ontwerpproces 

centraal stond. 

Leraar vraagt aan leerlingen welk 

probleem in gehele onderzoeks- of 

ontwerpproces centraal stond. 

Leerlingen reflecteren met elkaar op 

probleem dat in gehele onderzoeks- of 

ontwerpproces centraal stond. 

l. reflecteren op relatie tussen onderzoeksvragen en conclusies  Leraar reflecteert op de relatie tussen de 

gestelde onderzoeksvragen en de 

conclusies die uit onderzoek/ontwerp zijn 

gekomen. 

Leraar vraagt leerlingen om te reflecteren 

op relatie tussen de gestelde 

onderzoeksvragen en de conclusies die 

uit onderzoek/ontwerp zijn gekomen. 

Leerlingen reflecteren met elkaar op de 

gestelde onderzoeksvragen en de 

conclusies die uit onderzoek/ontwerp 

zijn gekomen (wisselen ‘gevonden 

relaties’ uit). 

m. reflecteren op relatie tussen oplossingen en gestelde eisen/criteria (in 

betekenisonderhandeling gaan) 

Leraar reflecteert op relatie tussen 

oplossing en gestelde eisen/criteria. 

Leraar vraagt aan leerling wat relatie is 

tussen oplossing en gestelde 

eisen/criteria. 

Leerlingen reflecteren op relatie tussen 

oplossing en gestelde eisen/criteria 

(wisselen ‘gevonden relaties’ uit) met 

elkaar. 

n. reflecteren op (eventuele) onvolkomenheden/verbeteringen van proces Leraar reflecteert op onvolkomenheden 

van onderzoek/ontwerp. 

Leraar vraagt om onvolkomenheden van 

onderzoek/ontwerp aan leerling. 

Leerlingen reflecteren op 

onvolkomenheden van verschillende 

uitkomsten met elkaar. 

o. reflecteren op (eventuele) onvolkomenheden/verbeteringen van product Leraar reflecteert op verbeteringen m.b.t. 

proces en product van groepjes. 

Leraar vraagt om verbeteringen m.b.t. 

proces en/of product. 

Leerlingen reflecteren op verbeteringen 

m.b.t. proces en/of product met elkaar. 

p. positief opbouwende feedback geven over product (van anderen) Leraar geeft positief opbouwende 

feedback op product. 

Leraar daagt leerlingen uit om positief 

opbouwende feedback aan andere 

groepjes te geven over product. 

Leerlingen geven positief opbouwende 

feedback aan andere groepjes over 

product. 

q. positief opbouwende feedback geven over proces van groepjes  Leraar geeft positief opbouwende Leraar daagt leerlingen uit om positief Leerlingen geven positieve opbouwende 
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feedback over proces van verschillende 

groepjes. 

opbouwende feedback aan andere 

groepjes te geven over proces. 

feedback aan andere groepjes over 

proces. 

r. positief opbouwende feedback geven over proces van individuen Leraar geeft positief opbouwende 

feedback over proces van individu.  

Leraar daagt leerlingen uit om elkaar in 

eigen groepje positief opbouwende 

feedback te geven over proces. 

Leerlingen geven in groepje positief 

opbouwende feedback over proces aan 

elkaar. 

s. overgebleven vragen/ onduidelijkheden verzamelen aan einde van de les 

(voor volgende les) 

Leraar noteert overgebleven 

vragen/onduidelijkheden voor de 

volgende keer op basis van eigen 

bevindingen. 

Leraar vraagt naar overgebleven vragen, 

onduidelijkheden.  

Leerlingen bespreken met elkaar 

overgebleven vragen en 

onduidelijkheden en noteren deze 

eventueel (wisselen overgebleven 

vragen uit). 


