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In dit OvO-verslag wordt verslag gedaan van een onderzoek dat is uitgevoerd tijdens de Corona-

crisis. Er wordt toegelicht wat er in het onderzoek is aangepast ten opzichte van het 

goedgekeurde onderzoeksplan. De beoordeling heeft plaatsgevonden aan de hand van de 

rubric-Corona-versie. 
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Samenvatting 
Leerlingen hebben moeite om onderzoekbare vragen op te stellen voor O&O projecten terwijl 

deze vragen de start zijn voor het doen eigen onderzoek. Daarom is op basis van principes uit 

de literatuur een hulpmiddel ontwikkeld dat leerlingen ondersteunt bij het opstellen van 

onderzoekbare vragen. Het doel van dit hulpmiddel is leerlingen te helpen met het bedenken van 

eigen vragen en te ondersteunen bij het omzetten van deze vragen tot onderzoekbare vragen. 

Het effect van het hulpmiddel is middels een voor- en nameting bepaald met behulp van 

vragenlijsten en een codeboek waarmee de door leerlingen opgestelde vragen zijn 

geclassificeerd. Hieruit blijkt dat het gebruik van het hulpmiddel op basis van de 

ontwerpprincipes brainstormtechnieken, vragen stellen expliciet maken, wachttijd en criteria 

voor onderzoekbare vragen zorgt voor een toename in het aantal onderzoekbare vragen 

opgesteld door leerlingen. Het hulpmiddel is daarmee een aanvulling op het beschikbare 

lesmateriaal voor O&O. 

Trefwoorden: O&O, intrinsieke motivatie, diep leren 

  



OPSTELLEN ONDERZOEKBARE VRAGEN VOOR O&O PROJECTEN  7 

1. Inleiding 
In het kader van de masterstudie Science Education and Communication heb ik ruim een half 

jaar stage gelopen bij het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O). Gedurende deze stage heb ik havo, 

vwo, onderbouw en bovenbouw klassen begeleid bij de uitvoering van O&O projecten.  

Tijdens de stage bij O&O heb ik ervaren dat de leerlingen het niet gemakkelijk vinden om invulling 

te geven aan de praktische onderzoekscomponent van het O&O project. Dit is het soort 

onderzoek waarbij leerlingen zelf data verzamelen. Leerlingen voeren vaak wel een (kleine) 

literatuurstudie uit en gebruiken vooral informatie van internet voor hun projecten. Dat leerlingen 

het lastig vinden om invulling te geven aan de praktische onderzoekscomponent is zichtbaar 

vanaf het moment dat er van de leerlingen verwacht wordt dat ze een onderzoeksvraag opstellen 

voor het praktische onderzoek. Met name in de onderbouw blijkt dan regelmatig dat er geen 

onderzoeksvraag opgesteld is, die leerlingen door middel van praktisch onderzoek kunnen 

beantwoorden. Wanneer de leerlingen wel vragen opstellen zijn deze vaak geen basis voor 

praktisch onderzoek. Doordat er vaak geen vragen opgesteld worden die geschikt zijn voor 

praktisch onderzoek, wordt er door leerlingen meestal geen praktisch onderzoek uitgevoerd en 

blijft het bij een literatuurstudie.  

Een belangrijke doelstelling van het vak O&O is dat leerlingen vaardigheden opdoen om zelf 

onderzoek uit te kunnen voeren (Appelhof, Bulte, & Seller, 2008). Wanneer leerlingen onderzoek 

uitvoeren, ontwikkelen deze leerlingen bovendien 21ste-eeuwse vaardigheden (Chu, Reynolds, 

Tavares, Notari, & Lee, 2017). Het leren van 21ste-eeuwse vaardigheden is belangrijk om 

leerlingen voor te bereiden op een snel veranderende maatschappij (Thijs, Fisser, & van der 

Hoeven, 2014). Om 21ste-eeuwse vaardigheden te verwerven is het noodzakelijk dat leerlingen 

diep leren (Pellegrino & Hilton, 2013). Diep leren hangt sterk samen met intrinsieke motivatie. 

Intrinsieke motivatie is een vorm van motivatie waarbij leerlingen gedreven zijn om te leren 

omdat de leerinhoud de leerlingen echt interesseert (Deci & Ryan, 2010).  

Om onderzoek uit te kunnen voeren zijn onderzoeksvragen essentieel. Onderzoeksvragen 

vormen namelijk de basis voor het doen van onderzoek (Chin & Osborne, 2008; Gautier & 

Solomon, 2005). Ook voor het doen van praktisch onderzoek is een onderzoekbare vraag 

noodzakelijk. Een onderzoekbare vraag is een vraag die de leerling kan beantwoorden gebaseerd 

op zelf verzamelde en verwerkte data (Chin & Kayalvizhi, 2002).  

Uit literatuur blijkt dat het belangrijk is om leerlingen zelf onderzoekbare vragen te laten 

formuleren vanuit hun eigen vragen. Leerlingen kiezen op deze wijze voor onderzoek waar ze 

daadwerkelijk in geïnteresseerd zijn. Dit zorgt ervoor dat leerlingen intrinsiek gemotiveerd zijn 

om het onderzoek uit te voeren. Leerlingen zijn echter gewend dat de docent degene is die 

vragen stelt. Dit leidt ertoe dat leerlingen niet frequent spontaan vragen stellen (Vreman-de Olde 

& de Jong, 2004; Yu, 2009). Wanneer leerlingen in een lessituatie wel vragen stellen zijn dit vaak 

oppervlakkige ophelderingsvragen (Gautier & Solomon, 2005; Graesser & Person, 1994).  

Vragen die mogelijk een basis bieden voor onderzoek, en dus ook voor praktisch onderzoek, 

worden maar door een kleine groep leerlingen spontaan gesteld (Dkeidek, Mamlok-Naaman, & 

Hofstein, 2011). Het kleine aantal vragen dat wel gesteld wordt, blijkt vaak niet direct geschikt 

voor leerlingen om zelf praktisch onderzoek uit te voeren (Chin & Kayalvizhi, 2002; Chin & 

Osborne, 2008). Uit literatuur blijkt dat leerlingen niet gewend zijn om zelf onderzoeksvragen op 

te stellen. In de meeste lessituaties krijgen leerlingen de vragen aangereikt. Leerlingen ervaren 

het opstellen van onderzoekbare vragen dan ook als lastig (Chin & Kayalvizhi, 2002). In deze 

studie wordt daarom een hulpmiddel ontwikkelt dat leerlingen ondersteunt met het generen van 



OPSTELLEN ONDERZOEKBARE VRAGEN VOOR O&O PROJECTEN  8 

eigen vragen en daarna de leerlingen helpt bij het omvormen van deze vragen tot vragen die 

geschikt zijn voor praktisch onderzoek. 

In de literatuur zijn verschillende methodes te vinden die leerlingen zouden kunnen 

ondersteunen bij het bedenken van vragen, zo worden bijvoorbeeld brainstormtechnieken als 

KWHL genoemd (van Zee, Iwasyk, Kurose, Simpson, & Wild, 2001). Verder kunnen leerlingen 

bijvoorbeeld worden ondersteund door ze de tijd te laten nemen om vragen te bedenken en door 

leerlingen  expliciet de opdracht geven vragen te bedenken (Chin, Brown, & Bruce, 2002; Penuel, 

Yarnall, Koch, & Roschelle, 2004). Daarnaast zijn er methodes om leerlingen te ondersteunen bij 

het omvormen van eigen vragen tot onderzoeksvragen. In de literatuur worden criteria voor een 

geschikte vraag, instructies over het doen van onderzoek en voorbeelden van geschikte vragen 

genoemd als methode (Arzi & White, 1986; Chin & Kayalvizhi, 2002; Marbach-Ad & Claassen, 

2001). Deze methodes zijn vooral gebaseerd op onderzoek dat uitgevoerd is op bassischool en 

hoger onderwijsniveau. Er is echter weinig literatuur te vinden over hoe leerlingen in een 

middelbare school context zoals O&O ondersteund kunnen worden. Bovendien gaat deze 

literatuur niet over een leerlinggestuurde lessituatie. Daarnaast is het materiaal dat docenten in 

het middelbaar onderwijs ter beschikking hebben om leerlingen betere vragen te laten stellen 

als basis voor het doen van onderzoek gering (Penuel et al., 2004). 

Het doel van het huidige onderzoek is om inzicht te krijgen in de wijze waarop leerlingen in een 

O&O context ondersteunt kunnen worden bij het opstellen van onderzoekbare vragen via de 

eigen vragen van leerlingen. Dit onderzoek draagt daarmee bij aan de literatuur over het 

ondersteunen van leerlingen bij het opstellen van onderzoekbare vragen op middelbare 

schoolniveau. Bovendien biedt deze studie materiaal dat gebruikt kan worden door leerlingen en 

docenten bij het opstellen van onderzoekbare vragen.  
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2. Theoretisch kader 
In het tweede hoofdstuk worden de belangrijkste begrippen van de huidige studie besproken. 

Ook zal de context van de huidige studie worden toegelicht. Daarnaast worden de in de literatuur 

bestaande theorieën besproken waarop het hulpmiddel gebaseerd kan worden. 

2.1 Onderzoek en intrinsieke motivatie 
Onderzoek wordt uitgevoerd om het begrip van een onderwerp of probleem te vergroten. In de 

kern bestaat onderzoek uit drie hoofdstappen: het stellen van een vraag, data verzamelen om 

de vraag te beantwoorden en het antwoord op de vraag presenteren (Creswell, 2008). Het 

onderzoeksproces bestaat over het algemeen uit de volgende zeven stappen: oriëntatie op de 

onderzoeksvraag, een hypothese formuleren, onderzoek plannen, data verzamelen, het 

organiseren en analyseren van data, conclusies en discussie, en communiceren en presenteren 

(Vossen, Henze, Rippe, van Driel, & de Vries, 2018). 

In het algemeen is het idee dat het belangrijk is dat leerlingen een onderzoekende houding aan 
leren nemen. In het Nationaal Onderwijsakkoord (2013) staat bijvoorbeeld: “De natuurlijke 
nieuwsgierigheid van kinderen dient al op jonge leeftijd aangewakkerd te worden. Met deze 
onderzoekende houding wordt de basis gelegd voor de innovatieve en creatieve samenleving 
die Nederland wil zijn.” (p. 1). 
 
Om leerlingen goed voor te bereiden op een snel veranderende maatschappij, waar 

technologische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen en waar de hoeveelheid informatie sterk 

groeit, moeten leerlingen vaardigheden verwerven die nodig zijn om met deze veranderingen om 

te gaan. Deze vaardigheden worden 21ste-eeuwse vaardigheden genoemd (Thijs et al., 2014). Uit 

het onderzoek van Voogt en Roblin (2012) blijkt dat vaardigheden als communicatie, 

samenwerken, ICT-geletterdheid, sociaal en cultureel besef, creativiteit, kritisch denken, 

probleem oplossen en ontwerpen over het algemeen als 21ste-eeuwse vaardigheden worden 

beschouwd. Door het doen van onderzoek kunnen leerlingen deze 21ste-eeuwse vaardigheden 

ontwikkelen (Chu et al., 2017). Om 21ste-eeuwse vaardigheden te verwerven moeten leerlingen 

diep leren (Pellegrino & Hilton, 2013). Om diep te leren moeten leerlingen diepe cognitieve 

leeractiviteiten uitvoeren. Leerlingen voeren diepe cognitieve leeractiviteiten uit wanneer de 

leerlingen informatie relateren, structureren, informatie kritisch verwerken of informatie 

concreet verwerken (Koopman et al., 2017).  

Diep leren hangt sterk samen met intrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie is een vorm van 

motivatie die gebaseerd is op de interesses van een persoon in diverse activiteiten en het ervaren 

van vernieuwing en uitdaging. Intrinsiek gemotiveerd gedrag heeft geen externe beloning nodig, 

maar is een uiting van wat de persoon werkelijk interesseert (Deci & Ryan, 2010). Dit betekent 

dat de leerling echt geïnteresseerd is in hetgeen waar de leerling mee bezig is en dat ook 

daadwerkelijk wil begrijpen. Een leerling die intrinsiek gemotiveerd is, probeert bijvoorbeeld te 

begrijpen door verbindingen te zoeken tussen al bestaande en nieuwe kennis, en deze nieuwe 

kennis te koppelen aan het dagelijkse leven. Voor intrinsieke motivatie bij het doen van 

onderzoek is het dus belangrijk dat de leerling het onderzoek als iets persoonlijks ziet en het kan 

relateren aan eigen ervaringen en het eigen dagelijkse leven (Chin & Brown, 2000). Het doen van 

onderzoek vereist meer motivatie dan traditionele lesactiviteiten (Edelson, Gordin, & Pea, 1999). 

Daarom is het belangrijk dat de leerling daadwerkelijk geïnteresseerd is in het onderzoek. 

Wanneer dit niet het geval is, zal de leerling ofwel geen onderzoek uitvoeren of deelnemen op 

een onverschillige wijze die niet leidt tot diep leren.  

Er zijn verschillende manieren waarop leerlingen onderzoek uit kunnen voeren. Onderzoek kan 

uitgevoerd worden door leerlingen met als doel kennis te construeren. Dit wordt bijvoorbeeld 
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gedaan bij onderzoekend leren (Keselman, 2003). Onderzoek kan ook uitgevoerd worden door 

leerlingen zelf hands-on onderzoek te laten uitvoeren, met als doel de leerlingen 

onderzoeksvaardigheden op te laten doen. Dit is bij het vak O&O het geval (Appelhof et al., 2008). 

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van hands-on onderzoek hebben de leerlingen de 

mogelijkheid om actief te leren en kritisch na te denken. Hands-on onderzoek betekent dat 

leerlingen onderzoeken door materialen en voorwerpen te manipuleren en daarbij gebruik 

maken van wetenschappelijke instrumenten zoals linialen, weegschalen en microscopen (Jones 

et al., 2004; Sadi & Cakiroglu, 2011). Door actief te leren verkrijgen leerlingen zowel meer 

inhoudelijke kennis als de praktische vaardigheden om een wetenschappelijk proces te 

doorlopen (Taraban, Box, Myers, Pollard, & Bowen, 2007).  

Het uitvoeren van hands-on activiteiten heeft ook voordelen ten opzichte van op tekst gebaseerd 

leren. Zo blijkt uit de studie van Randler en Hulde (2007) dat leerlingen die hands-on activiteiten 

uitvoeren meer kennis vastgehouden hebben na vier weken dan leerlingen die les krijgen vanuit 

een traditioneel tekstboek. Daarnaast zorgen hands-on activiteiten ervoor dat leerlingen meer 

interesse krijgen in en nieuwsgierig worden naar het volgen en begrijpen van bijvoorbeeld 

wetenschappelijke fenomenen en milieuproblematiek in het dagelijkse leven van de leerlingen 

(Poudel et al., 2005). Hands-on activiteiten worden ook gezien als een effectieve manier voor 

leerlingen om diep te leren en kennis op te doen (Sadi & Cakiroglu, 2011). Intrinsieke motivatie 

is dus een voorwaarde om tot een goed onderzoek te komen. Tegelijkertijd kan intrinsieke 

motivatie het resultaat zijn van hands-on onderzoek. 

2.2 Onderzoek binnen O&O 
Deze studie met als doel leerlingen te ondersteunen bij het opstellen van onderzoekbare vragen 

vindt plaats binnen de context van het vak O&O dat onderdeel is van het Technasium. Het vak 

O&O streeft ernaar leerlingen vaardigheden te laten verwerven die belangrijk zijn voor de 

beroepspraktijk van bètatechniek met als doel de doorstroom naar deze sector te vergroten 

(Appelhof et al., 2008). In de kern van deze beroepspraktijk staan de twee vaardigheden 

onderzoeken en ontwerpen centraal (Appelhof et al., 2008). Het zelf uitvoeren van onderzoek is 

daarom een belangrijke eis voor O&O. Er wordt verwacht dat leerlingen na het doorlopen van het 

vak O&O zelf alle onderdelen van een onderzoeksproces uit kunnen voeren. Deze eis is dan ook 

in het examenprogramma van zowel havo als vwo opgenomen.  

Het examenprogramma van O&O voor vwo vermeldt namelijk:  
 
“De kandidaat kan in contexten vraagstellingen analyseren, gebruikmakend van relevante 
begrippen en theorie, vertalen in een vakspecifiek onderzoek, een geschikte onderzoeksmethode 
kiezen, dat onderzoek uitvoeren, en uit de onderzoeksresultaten conclusies trekken. De 
kandidaat maakt daarbij gebruik van relevante vakkennis, consistente redeneringen en relevante 
rekenkundige en wiskundige vaardigheden.”  (Schalk & Bruning, 2014,  p.14). 
 
O&O is onderdeel van het Technasium. “Het Technasium is een landelijk ontwikkelde formule 

voor bèta-technisch onderwijs op havo en vwo” (Technasium, z.d.-d). Alle scholen die een 

Technasium predicaat hebben en zichzelf daarmee een Technasiumschool mogen noemen 

houden zich aan deze formule (Technasium, z.d.-b). In het schooljaar 2017-2018 waren er al 

zo’n 94 officiële Technasiumscholen en volgden zo’n 32.750 leerlingen het vak O&O (Stichting 

Technasium, 2018). Elke Technasiumschool heeft een speciale ruimte onderverdeeld in 

verschillende kleinere ruimtes zoals een lab, een machinekamer en een atelier om het vak O&O 

in te geven (Technasium, z.d.-c).  
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O&O is een schoolvak dat leerlingen uit havo en vwo kunnen kiezen. Leerlingen kunnen ook 

besluiten om examen te doen in het vak O&O. Tijdens het vak O&O wordt er van leerlingen 

verwacht dat zij in projectvorm werken aan authentieke bèta-technische vraagstukken, veelal 

aangedragen vanuit de praktijk (Technasium, z.d.-d). De leerlingen trachten in de vorm van een 

project een oplossing te bedenken en ontwikkelen voor deze vraagstukken door een combinatie 

van onderzoek en ontwerpen. De leerlingen hebben per week zo’n vier tot zes uur de tijd om te 

werken aan deze projecten (Technasium, z.d.-d). Belangrijk hierbij is dat de docent een 

coachende rol heeft. De leerlingen worden gestimuleerd om de projecten zoveel mogelijk en in 

toenemende mate zelfstandig uit te voeren in samenwerking met andere leerlingen. Op deze 

wijze leren de leerlingen van elkaar. De uitvoering van de projecten ligt dan ook bij de leerlingen 

zelf en ze zijn dan ook zelf verantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat. De taak van de 

docent is om de kwaliteit van het project en de ontwikkeling van de leerlingen te bewaken. De 

docent kan zowel een wat sturende rol hebben, bijvoorbeeld door middel van het geven van 

feedback, als een steunende rol, bijvoorbeeld door vragen van leerlingen te beantwoorden. 

Welke rol de docent inneemt hangt af van de specifieke situatie (Technasium, z.d.-a).  

Bij het vak O&O wordt verwacht dat leerlingen zowel literatuuronderzoek als hands-on onderzoek 
uitvoeren als onderdeel van O&O projecten. 
 

2.3 Het formuleren van onderzoekbare vragen 
 

2.3.1 Onderzoekbare vragen in hands-on onderzoek 
Om hands-on onderzoek uit te kunnen voeren is een onderzoeksvraag essentieel. Het stellen 
van vragen is een fundamenteel onderdeel van wetenschap en wetenschappelijk onderzoek 
(Chin & Osborne, 2008). Onderzoeksvragen zijn namelijk het startpunt en de basis voor het 
kunnen doen van onderzoek (Chin & Osborne, 2008; Gautier & Solomon, 2005). Om te komen tot 
interessante en productieve antwoorden zijn er vragen nodig die daartoe leiden (Chin & Osborne, 
2008). Voor hands-on onderzoek zijn onderzoeksvragen dus noodzakelijk. Onderzoeksvragen 
die geschikt zijn voor hands-on onderzoek zijn onderzoekbare vragen. 
 
Binnen hands-on onderzoek is een onderzoekbare vraag een vraag die de leerling kan 

beantwoorden gebaseerd op zelf verzamelde en verwerkte data. Dit houdt in dat de leerling de 

vraag moet kunnen beantwoorden door een proces te doorlopen van data genereren en 

verzamelen, interpreteren en conclusies trekken gebaseerd op uit eerste hand verkregen 

originele data. Afhankelijk van de aard van de onderzoekbare vraag en het onderzoek kan het 

zowel om een kwalitatief als een kwantitatief antwoord gaan (Chin & Kayalvizhi, 2002). 

Om te kunnen beoordelen of een onderzoekbare vraag een goede basis biedt voor de leerling 

om hands-on onderzoek uit te voeren zijn door Chin en Kayalvizhi (2002) vier criteria opgesteld. 

Het eerste criterium betreft de uitvoerbaarheid. De vraag moet zich lenen voor hands-on 

praktische activiteiten, waarbij de leerling zelf originele data kan verzamelen om de gestelde 

vraag te beantwoorden. Het tweede criterium betreft de mate waarin de vraag de leerling 

interesseert en uitdaagt op zowel praktisch als cognitief vlak. De vraag moet door de leerling als 

betekenisvol en aantrekkelijk gezien worden. De vraag moet daarnaast de leerling de 

mogelijkheid bieden om zijn kennis en vaardigheden toe te passen. Het derde criterium heeft 

betrekking op de praktische haalbaarheid. Het beantwoorden van de vraag moet haalbaar zijn 

binnen de gegeven tijd en middelen die de leerling redelijkerwijs ter beschikking staan. Daarnaast 

is het belangrijk dat de vraag niet leidt tot een onderzoek dat gevaarlijk is voor de leerling of de 

omgeving van de leerling.  De data die verzameld worden moet ook te analyseren zijn zonder 

complexe analytische technieken. Het vierde criterium heeft betrekking op de mate waarin het 
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antwoord op de vraag onbekend is voor de leerling. De leerling moet net als een 

wetenschappelijk onderzoeker het gevoel hebben op zoek te zijn naar (voor de leerling) nog 

onbekende antwoorden. 

2.3.2 De waarde van zelf onderzoekbare vragen opstellen voor de leerling 
Een onderzoekbare vraag kan worden aangereikt aan de leerling door een externe bron of door 

de leerling zelf opgesteld worden. Externe bronnen zouden bijvoorbeeld de docent, de 

opdrachtgever of een lesmethode kunnen zijn. Ook kunnen onderzoekbare vragen door 

leerlingen zelf geformuleerd worden aan de hand van wat de leerling wil weten of waar de 

leerling geïnteresseerd in is. De eigen vragen van leerlingen kunnen een verschillende oorsprong 

hebben. Zo kunnen deze vragen ontstaan doordat een leerling zijn kennis over een bepaald 

onderwerp uit wil breiden of omdat een leerling ervaart kennis te missen. Dit soort vragen 

worden veroorzaakt door nieuwsgierigheid van de leerling in de wereld om zich heen of een 

behoefte van de leerling om de wereld om zich heen te kunnen begrijpen (Scardamalia & Bereiter, 

1992). 

Uit onderzoek blijken er verschillende voordelen te zijn bij het leerlingen zelf (eigen) vragen te 

laten stellen die leiden tot onderzoekbare vragen. Op het moment dat leerlingen de mogelijkheid 

hebben om eigen vragen te onderzoeken leidt dit tot meer enthousiasme bij de leerlingen tijdens 

het uitvoeren van het onderzoek (Chin & Kayalvizhi, 2002, 2005). Uit de studie van Chin en 

Kayalvizhi (2005) blijkt dat leerlingen de voorkeur geven aan het vinden van antwoorden op 

vragen die ze zelf gesteld hebben boven het vinden van antwoorden op vragen uit hun boek. De 

leerlingen beschreven dat ze zich tijdens het zelf genereren van vragen om te onderzoeken ‘blij’, 

‘enthousiast’ of ‘trots’ voelden. De ervaring van het onderzoeken van zelf opgestelde 

onderzoeksvragen werd door de leerlingen als ‘spannend’, ‘leuk’ en ‘interessant’ beschreven 

(Chin & Osborne, 2008).  

Leerlingen zullen bij het zelf opstellen van vragen kiezen voor een onderwerp dat hen 

daadwerkelijk interesseert en betekenisvol is voor henzelf (Chin & Chia, 2004). Dit zal ervoor 

zorgen dat leerlingen het onderzoek dat uit de vragen voortkomt als relevant zullen ervaren (Chin 

& Chia, 2004). Wanneer de leerlingen het onderzoek als relevant ervaren zal dit bovendien leiden 

tot meer eigenaarschap bij de leerlingen (Chin & Chia, 2004; Chin & Kayalvizhi, 2002). Naast 

eigenaarschap stimuleert het stellen van vragen nieuwsgierigheid naar het antwoord op de 

vraag (Keys, 1998). Ook laat het de leerlingen ‘diep’ nadenken over de verbanden tussen de vraag 

en het daaropvolgende proces van testen, data verzamelen en conclusies trekken dat leidt tot 

een antwoord op de vraag (Keys, 1998). Door de leerlingen zelf vragen te laten genereren wordt 

de intrinsieke motivatie van de leerlingen verhoogd. Deze eigen vragen van de leerlingen spelen 

een belangrijke rol bij diep leren, het construeren van kennis en het verwerven van 21ste-eeuwse 

vaardigheden (Cardoso & Almeida, 2014; Chin et al., 2002).  

Los van de bovengenoemde positieve effecten van het door de leerling zelf vragen te laten 

stellen om onderzoek te doen, heeft het vragen stellen op zichzelf ook een aantal positieve 

effecten. Door vragen te stellen wordt bij de leerling voorkennis geactiveerd, wordt de leerling  

geholpen om nieuwe concepten te begrijpen en wordt de leerling geholpen om zijn kennis uit te 

breiden (Schmidt, 1993). Vragen stellen wekt een nieuwsgierigheid naar kennis op (Schmidt, 

1993). Vragen stellen is dus een centraal onderdeel in het leerproces (Cardoso & Almeida, 2014). 

Door het stellen van vragen worden leerlingen uitgedaagd om kritisch na te denken en dit is een 

belangrijke stap op weg naar het doen van onderzoek. Kritisch denken door het stellen van 

vragen is bijvoorbeeld vereist voor het verzamelen van bewijs en het ondersteunen van claims 

(Chin & Osborne, 2008). Ook voor het oplossen van problemen is het belangrijk dat leerlingen 
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vragen stellen, er kunnen namelijk geen interessante en productieve antwoorden worden 

gegeven zonder dat er eerst goede vragen zijn gesteld (Cardoso & Almeida, 2014). Het vragen 

stellen zelf kan bij de leerling al leiden tot interesse in een onderwerp en motivatie (Chin & 

Osborne, 2008). Vragen stellen is daarmee de basis voor het doen van onderzoek (Chin & Brown, 

2000; Chin & Osborne, 2008).  

2.3.3 Zelf onderzoekbare vragen opstellen en de rol van de docent 
Wanneer de leerlingen zelf onderzoekbare vragen opstellen heeft dit ook voor de docent 

verschillende voordelen. Het geeft de docent bijvoorbeeld extra mogelijkheden bij het coachen 

en het begeleiden van de leerlingen (Chin & Osborne, 2008). De docent verkrijgt via de vragen 

van de leerling informatie over wat de leerling wil weten en wat de leerling inspireert tot het 

stellen van vragen. Zo krijgt de docent inzicht in het verband tussen wat de leerling zich afvraagt 

en hoe dit relateert aan het dagelijkse leven van de leerling. Dit zorgt ervoor dat de docent zich 

meer bewust is waar de interesses van de leerling liggen binnen een bepaalde context. De 

docent kan daar bij het coachen op inspelen (Chin & Chia, 2004).  

Naast informatie over de inhoud van het project kunnen de vragen van leerlingen de docent ook 

informatie geven over de vaardigheden van de leerlingen. Zo kunnen de vragen die de leerlingen 

stellen bijvoorbeeld informatie geven over het niveau van diep leren bij de leerlingen (Dori & 

Herscovitz, 1999). Ook geeft het de docent informatie over vaardigheden van de leerling in het 

stellen van onderzoekbare vragen. De docent zou deze informatie kunnen gebruiken bij het 

samenstellen van groepen. Zo zou een docent er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om in elk 

groepje een leerling te zetten die meer vragen stelt die kunnen leiden tot een onderzoek. Op deze 

wijze kunnen leerlingen van elkaar leren (Chin et al., 2002). 

2.3.4 Categorieën onderzoekbare vragen en verwonderingsvragen 
Om het effect van het hulpmiddel op de mate waarin de vragen van leerlingen onderzoekbaar 

zijn te meten, worden de vragen die leerlingen opstellen gecategoriseerd. Een eerste indeling 

vindt plaats door te kijken of er sprake is van verwonderingsvragen en onderzoekbare vragen. 

Verwonderingsvragen richten zich op uitleg en oorzaak, voorspellingen en het oplossen van 

inconsistenties in de kennis van de leerlingen, en bieden mogelijk een basis voor het doen van 

onderzoek. Leerlingen zijn echter niet spontaan in het stellen van verwonderingsvragen. Om het 

effect van het hulpmiddel te meten op de mate waarin leerlingen verwonderingsvragen 

genereren is het belangrijk om eerst te bepalen welke vragen verwonderingsvragen zijn. Het 

kleine aantal verwonderingsvragen dat vermoedelijk wel gesteld wordt, is niet direct geschikt 

voor onderzoek. Om het effect van het hulpmiddel op de mate waarin de vragen van leerlingen 

onderzoekbaar zijn te meten, is het ook van belang om voor de onderzoeksvragen van leerlingen 

te bepalen welke vragen onderzoekbare vragen zijn. In deze paragraaf wordt toegelicht hoe 

verwonderingsvragen en onderzoekbare vragen in dit onderzoek worden gecategoriseerd. 

Het is, zoals bleek in sectie 2.3.2, belangrijk dat leerlingen onderzoekbare vragen opstellen vanuit 

hun eigen vragen. De leerlingen zijn echter gewend dat de docent degene is die de vragen stelt 

waarvan de docent denkt dat ze relevant en belangrijk zijn (Vreman-de Olde & de Jong, 2004; Yu, 

2009). Dit leidt ertoe dat leerlingen niet frequent spontaan vragen stellen (Gautier & Solomon, 

2005). Uit een onderzoek van Tizard, Hughes en Carmichael (1981) blijkt dat leerlingen 

misschien wel vragen bedenken aan de hand van wat ze op school gepresenteerd krijgen, maar 

zij stellen deze vragen niet hardop. Dit terwijl de leerlingen wel vragen stellen aan vrienden, 

familie of volwassenen in andere contexten. In het onderzoek wordt zelfs gesteld dat leerlingen 

op school leren dat het niet de rol van de leerlingen is om vragen te stellen. In de studie van Dillon 

(1988) wordt de conclusie getrokken dat slechts weinig studenten aan het eind van de 
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universitaire opleiding meer dan een beginnersniveau hebben op het gebied van vragen stellen. 

Uit een onderzoek van Albergaria-Almeida (2010) bleek dat de leerlingen 18% van de vragen 

stelden die gesteld werden tijdens de scheikunde les, de overige vragen werden gesteld door de 

docent. Van de vragen die de leerlingen stelden, had 75% van de vragen geen betrekking op de 

inhoud van de lesstof. Wanneer de leerlingen wel vragen stelden, gingen die zelden over het 

verbeteren van hun kennis of hun begrip van de stof (Gautier & Solomon, 2005). Het soort vragen 

die leerlingen stellen met betrekking tot de lesstof zijn over het algemeen oppervlakkige 

ophelderingsvragen die leiden tot korte antwoorden. Ze stellen maar zelden vragen van een 

hoger niveau, bijvoorbeeld over de applicatie van nieuwe ideeën in een specifieke context of het 

kritisch verwerken van ideeën (Graesser & Person, 1994). Er is maar een kleine groep leerlingen 

die spontaan open verwonderingsvragen stelt (Dkeidek et al., 2011).  

Verwonderingsvragen zijn vragen die kunnen leiden tot diep leren (Chin et al., 2002). Deze vragen 

richten zich op uitleg en oorzaak, voorspellingen en het oplossen van inconsistenties in de kennis 

van de leerlingen en zijn vaak open geformuleerd (Chin & Brown, 2000). Verwonderingsvragen 

zijn dus de vragen die mogelijk een basis bieden voor onderzoek en dus onderzoekbare vragen. 

De vragen die leerlingen stellen zijn te classificeren aan de hand van een uitsplitsing gemaakt 

door Chin et al. (2002) gebaseerd op een onderzoek van Scardamalia en Bereiter (1992). De 

uitsplitsing bestaat uit twee hoofdcategorieën waarin de vragen van de leerlingen werden 

ingedeeld. De eerste hoofdcategorie zijn basisvragen en de tweede hoofdcategorie zijn 

verwonderingsvragen. Basisvragen zijn vragen die leiden tot simpele informatie of feiten en zijn 

niet geschikt voor onderzoek (Chin & Kayalvizhi, 2002). De twee hoofdcategorieën werden door 

Chin et al. (2002) uitgebreid aan de hand van de vragen van leerlingen die verzameld zijn in het 

onderzoek. De hoofdcategorie basisvragen werd uitgebreid met de opsplitsing in procedurele 

vragen en feitelijke vragen. De hoofdcategorie verwonderingsvragen werd uitgebreid met de 

opsplitsing in begripsvragen, voorspellingsvragen, afwijkingswaarnemingsvragen, 

toepassingsvragen, planningsvragen en strategievragen.  

Uit literatuur blijkt dat de kleine hoeveelheid vragen die leerlingen wel stellen niet direct geschikt 

zijn voor leerlingen om zelf praktisch onderzoek uit te voeren (Chin & Kayalvizhi, 2002; Chin & 

Osborne, 2008). Net als bij het spontaan stellen van diepe vragen zijn leerlingen het niet gewend 

om zelf hun onderzoekbare vragen op te stellen. Leerlingen zijn gewend dat ze een duidelijk 

gedefinieerd probleem aangereikt krijgen (Chin & Kayalvizhi, 2002). Leerlingen ervaren het 

opstellen van onderzoekbare vragen voor een open onderzoek als lastig (Chin & Kayalvizhi, 

2002). In een studie van Chin en Kayalvizhi (2002) werd aan leerlingen gevraagd om 

onderzoekbare vragen op te stellen. Slechts 11,7% van de vragen die de leerlingen opstelden 

waren vragen die beantwoord konden worden met praktisch onderzoek. 

In de studie van Chin en Kayalvizhi (2002) is aan de hand van door leerlingen opgestelde 

onderzoeksvragen een typologie ontwikkeld om de soorten onderzoekbare vragen te 

beschrijven. Deze typologie bestaat uit twee hoofdcategorieën vragen. De hoofdcategorieën zijn 

onderzoekbare vragen en niet onderzoekbare vragen, en deze zijn weer onderverdeeld in 

subcategorieën. Onder de hoofdcategorie niet-onderzoekbare vragen vallen de subcategorieën 

feitenvragen, complexe informatie en filosofische/politieke vragen. Onder de hoofdcategorie 

onderzoekbare vragen vallen de subcategorieën vergelijking, oorzaak-gevolg, voorspelling, 

ontwerp-en-maak, verkennen, beschrijven, patronen-zoekend, probleem-oplossend en valideren 

van mentaal model. Zie bijlage 1 voor een uitgebreide beschrijving van alle categorieën. 

Samengevat moet een hulpmiddel leerlingen ondersteunen bij het genereren van eigen vragen 

en ondersteunen bij het omzetten van deze eigen vragen in onderzoekbare vragen. 
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2.4 Hoe kunnen leerlingen gestimuleerd worden onderzoekbare vragen te formuleren 
In deze paragraaf worden eerst de verschillende theorieën uit de literatuur besproken over hoe 

leerlingen gestimuleerd kunnen worden tot het stellen van meer verwonderingsvragen. Daarna 

wordt besproken hoe leerlingen ondersteunt kunnen worden bij het opstellen van onderzoekbare 

vragen. 

2.4.1 Het stellen van vragen stimuleren 
In de literatuur zijn verschillende ideeën over hoe leerlingen gestimuleerd kunnen worden tot het 

stellen van vragen in het algemeen. Daarnaast zijn er ideeën over wat leerlingen stimuleert om 

verwonderingsvragen te stellen. Ondanks dat leerlingen in een schoolcontext over het algemeen 

niet vaak spontaan vragen stellen, blijkt uit onderzoek dat docenten leerlingen zouden kunnen 

stimuleren tot het stellen van meer vragen door activiteiten te organiseren waarbij het stellen 

van vragen door leerlingen expliciet wordt opgewekt (Chin et al., 2002; van Zee et al., 2001). 

Docenten kunnen dit doen bijvoorbeeld door leerlingen expliciet de opdracht te geven vragen te 

bedenken. Deze vragen kunnen dan uitgesproken worden of opgeschreven worden. Op deze 

wijze worden leerlingen zowel gestimuleerd om kritisch na te denken als dieper na te denken 

over de activiteiten die ze uitvoeren (Chin et al., 2002). In het onderzoek van Van Zee et al. (2001) 

werden situaties uitgeprobeerd om vragen van leerlingen op te wekken. De situaties die de 

meeste leerlingvragen opwekten waren de situaties die expliciet leerlingvragen opwekten, 

leerlingen naar voor hen bekende situaties vroegen, omgevingen creëerden waar leerlingen 

makkelijk naar elkaar konden luisteren en leerlingen lieten samenwerken in kleine groepjes. 

Daarnaast hielp het om leerlingen de opdracht te geven om vragen op te stellen door 

bijvoorbeeld gebruik te maken van brainstormtechnieken en KWHL schema’s (Know: wat ik 

weet, Want: wat ik zou willen weten, How: hoe ik hier achter zou kunnen komen, Learn: wat ik 

heb geleerd) en het opschrijven van zaken waar leerlingen nog steeds over na aan het denken 

waren na het voeren van discussies (van Zee et al., 2001). Uit onderzoek blijkt bovendien dat 

wanneer er gebruik wordt gemaakt van wachttijd, dit is tijd waarin er niet meteen gereageerd 

wordt, er meer vragen door leerlingen gesteld worden (Penuel et al., 2004).  

Naast dat leerlingen in het algemeen niet spontaan zijn in het stellen van vragen, zijn leerlingen 

logischerwijs ook niet spontaan in het stellen van verwonderingsvragen in een schoolcontext. 

Toch heeft het niet stellen van verwonderingsvragen deels een andere oorzaak dan het niet 

stellen van vragen in het algemeen. Wat betreft verwonderingsvragen geldt dat leerlingen 

namelijk enerzijds niet geneigd zijn om aan te geven wanneer ze iets niet snappen of wanneer 

ze problemen ondervinden. Anderzijds zijn leerlingen zichzelf zelfs niet altijd bewust dat ze 

bepaalde zaken niet begrijpen of niet weten (Chin et al., 2002). Dit zorgt ervoor dat de 

mogelijkheden tot verwondering aan de leerlingen voorbijgaan zonder dat er aandacht aan 

geschonken kan worden (Chin et al., 2002). Het is dus belangrijk om de leerlingen ook expliciet 

te vragen om verwonderingsvragen te stellen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat leerlingen 

wanneer zij specifiek aangemoedigd worden om verwonderingsvragen te stellen, zij hier wel toe 

in staat zijn (Chin et al., 2002). Het helpt leerlingen wanneer er aparte momenten gecreëerd 

worden waarop leerlingen kunnen nadenken over wat ze zouden willen weten of wat ze niet 

snappen. Er moet dus voor worden gezorgd dat leerlingen op deze momenten de tijd nemen en 

krijgen om deze verwonderingsvragen te bedenken (Chin et al., 2002). Volgens White en 

Gunstone (1992) kan dan het stellen van diepere vragen gestimuleerd worden door leerlingen 

alvast stukjes van vragen te geven om hun vragen mee te beginnen. De vragen kunnen beginnen 

met: “Wat als……?”, “Waarom doet……?”, “Waarom zijn ……?”, of “hoe kan ……?”. Op deze wijze wordt 

duidelijker gemaakt wat voor soort vragen verwacht worden van de leerlingen. 
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2.4.2 Ondersteuning bij het opstellen van onderzoekbare vragen 
In de literatuur zijn ideeën te vinden hoe leerlingen gestimuleerd kunnen worden tot het creëren 

van onderzoekbare vragen. Uit een studie van Chin & Kayalvizhi (2002) uitgevoerd bij de 

Amerikaanse equivalent van groep acht van de Nederlandse basisschool blijkt dat leerlingen 

gestimuleerd kunnen worden meer onderzoekbare vragen op te stellen. In het onderzoek werden 

leerlingen eerst gevraagd om onderzoekbare vragen op te stellen zonder interventie. Er bleek dat 

slechts 11,7% van de vragen die leerlingen opstelden geschikt waren voor praktisch hands-on 

onderzoek. Leerlingen waren dus niet zelfstandig in staat om onderzoekbare vragen op te 

stellen. Daarom kregen de leerlingen voorbeelden van onderzoekbare vragen van de docent en 

werd het doen van onderzoek besproken. Ook werd besproken hoe de voorbeeldvragen 

beantwoord zouden kunnen worden met onderzoek. Daarna gingen de leerlingen opnieuw 

onderzoekbare vragen genereren, maar deze keer deden de leerlingen dat in groepen. Dit leidde 

tot een toename in het aantal onderzoekbare vragen. Er waren nu 71,4% van de vragen geschikt 

voor praktisch hands-on onderzoek. Echter is het totale aantal vragen dat geproduceerd werd 

verminderd en was ook de breedte van de verschillende soorten onderwerpen afgenomen.  

In de literatuur wordt ook gedacht dat het wellicht belangrijk is om leerlingen meer te leren over 

de structuur van onderzoek en de soorten onderzoekbare vragen die er zijn. Het kan ook van 

belang zijn om leerlingen te laten zien hoe verschillende soorten vragen tot verschillende soorten 

onderzoek, verschillende onderzoeksmethodes leiden en verschillende soorten antwoorden 

kunnen leiden. Op deze wijze kunnen leerlingen leren dat de formulering van een vraag van 

belang is bij de onderzoekbaarheid van een vraag. Daarnaast kan de verwoording van de 

onderzoeksvraag ook een effect hebben op wat voor onderzoek leerlingen uitvoeren (Chin & 

Kayalvizhi, 2002).  

Uit een studie van Marbach-Ad en Claassen (2001) blijkt dat drie factoren belangrijk zijn om 

studenten aan de universiteit vragen te laten stellen die geschikt zijn voor onderzoek. De eerste 

factor is dat leerlingen mogelijkheden moet hebben te leren over het onderwerp. Ten tweede 

moet er ruimte zijn om te oefenen met vragen stellen zonder dat dit grote gevolgen heeft. Ten 

derde is het belangrijk dat er een duidelijke instructie is over wat een vraag is die geschikt is voor 

onderzoek. In deze studie van Marbach-Ad en Claassen (2001) werd dit onder andere gedaan 

door met de studenten te bespreken wat van belang is voor een goede vraag op het juiste niveau 

voor het onderzoek.  

Door Arzi en White (1986) werd al gesteld dat het zou kunnen helpen docenten op literatuur 

gebaseerde criteria te geven die gebruikt kunnen worden om leerlingen te begeleiden bij het 

stellen van vragen die geschikt zijn voor onderzoek. Vragen op onderzoek-niveau binnen deze 

studie zijn vragen die een kern van een hypothese bevatten. In een onderzoek van Marbach-Ad 

en Claassen (2001) werd een expliciete checklist gegeven aan studenten van de universiteit. 

Daarmee konden de studenten hun vragen beoordelen op de kwaliteit. De criteria waren 

gebaseerd op drie hoofdkwaliteiten waaraan ‘goede’ onderzoeksvragen voor de studenten 

moesten voldoen. Het eerste criterium was dat het een open vraag moest zijn. Het tweede 

criterium was dat het makkelijk moest zijn om een logische hypothese op te stellen voor de 

vragen. Het derde criterium was dat het mogelijk moest zijn om verschillende hypothese op te 

stellen die elkaar onderling uitsluiten. Ook in deze studie werd bevestigd dat studenten aan de 

hand van deze criteria substantieel meer onderzoek-niveau vragen stellen. Uit het onderzoek 

blijkt dat het hebben van criteria het meeste effect heeft op het niveau van de vragen die de 

studenten stellen.  
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Het boek van Oost en Markenhof (2002) is erop gericht studenten van het hoger onderwijs en 

de universiteit te ondersteunen bij het voorbereiden van een onderzoek en als onderdeel hiervan 

het opstellen van een goede onderzoeksvraag. In het boek worden criteria gegeven voor een 

goede onderzoeksvraag. Daarnaast wordt er uitgelegd hoe de lezer moet komen tot een 

onderzoeksvraag. Aan het eind van het hoofdstuk kan de lezer de opgestelde vraag toetsen aan 

de hand van tien vragen over de opgestelde vraag. De lezer geeft daarna een score aan de vragen 

gebaseerd op hoeveel ideeën de lezer al heeft over hetgeen wat gevraagd is. Aan het eind kan 

de lezer aan de hand van deze scoring bepalen over welke criteria de lezer nog meer wil lezen. 

In het boek van Baarda et al. (2018), dat geschreven is voor hoger onderwijs, is een oefening 

beschreven die de lezer helpt met het overdenken en verbeteren van de onderzoeksvraag. In 

totaal worden acht vragen gesteld en opdrachten gegeven aan de lezer. Een voorbeeld van een 

vraag die getoond wordt aan de lezer: “Is je antwoord bij 1 een vraag? Zo nee, maak er dan een 

vraag van en schrijf die hieronder op: ...”. Daarnaast blijkt een proces dat de mogelijkheid geeft 

om zelf vragen te stellen en deze ook te onderzoeken, de leerlingen helpt te leren herkennen 

welke vragen geschikt zijn voor onderzoek (Penuel et al., 2004).  

In een studie van Vreman-de Olde en de Jong (2004) blijkt dat leerlingen kunnen worden 

geholpen met het opstellen van vragen die geschikt zijn voor onderzoek met simulaties door 

leerlingen het beginstukje van zinnen alvast te geven. Voorbeelden van deze stukjes zijn: “Wat 

gebeurt er wanneer….”, “Wat is het effect van ….”. Echter bleek uit het onderzoek dat 20 van de 

57 (ongeveer een derde) ideeën van de leerlingen omgezet worden in vragen zonder dat er echt 

goed over na werd gedacht. Hierdoor wordt verondersteld dat het nuttiger is om leerlingen na te 

laten denken over de variabelen die gebruikt worden, de leerlingen kunnen deze variabelen dan 

aanpassen om te testen. Ook uit een onderzoek van Arzi en White (1986) bleek dat sommige 

vragen die leerlingen stellen, nadat ze het stellen van vragen geleerd hebben aan de hand van 

deze beginstukjes voor vragen, een simpele variatie zijn op deze beginstukjes die door de docent 

waren aangereikt. 

2.4.3 Kenniskloof 
Er zijn dus verschillende ideeën in de literatuur te vinden over hoe leerlingen in een klassikale 

setting gestimuleerd kunnen worden tot het stellen van meer vragen. Deze ideeën gaan 

hoofdzakelijk uit van een docentgestuurde situatie, bijvoorbeeld op basisonderwijsniveau groep 

acht of hoger onderwijsniveau. Er is daarentegen maar weinig theorie te vinden over hoe 

leerlingen in een zelfgestuurde situatie gestimuleerd zouden kunnen worden tot het opstellen 

van verwonderingsvragen. Daarnaast zijn er ook wat ideeën te vinden over hoe leerlingen 

geholpen kunnen worden bij het formuleren van een onderzoekbare vraag. Ook is er onderzoek 

gedaan naar het gebruik van beginstukjes van vragen als start voor eigen onderzoeksvragen van 

de studenten op hoger onderwijsniveau. De meningen zijn verdeeld over de effectiviteit hiervan. 

Er is echter weinig tot geen onderzoek gedaan naar hoe leerlingen op middelbare schoolniveau 

geholpen kunnen worden bij het opstellen van onderzoekbare vragen. Deze constateringen 

worden ondersteund door Penuel et al. (2004). Het aantal modellen en materialen dat docenten 

in kunnen zetten om leerlingen betere vragen te laten stellen als basis voor het doen van 

onderzoek is gering. 

Samengevat kan er worden gesteld dat er dus nog weinig tot geen onderzoek gedaan is naar 

hoe leerlingen op middelbare school onderbouw niveau ondersteund kunnen worden bij het 

opstellen van onderzoekbare vragen via de eigen vragen van de leerlingen. Het onderzoek in 

deze studie zal zich bovendien richten op een O&O context waarbij de leerlingen volledig op 
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projectbasis en zoveel mogelijk zelfgestuurd werken. In het onderzoek wordt een hulpmiddel 

ontwikkelt dat leerlingen ondersteunt bij het opstellen van onderzoekbare vragen.  

2.5 Kenmerken van een hulpmiddel voor het formuleren van onderzoekbare vragen 
Ondanks dat de bestaande literatuur niet geheel aansluit bij de O&O middelbare schoolsituatie 

is het wel mogelijk om uit de literatuur ideeën en principes te halen voor de ontwikkeling van het 

hulpmiddel, zie sectie 2.4. 

Om leerlingen meer vragen te laten genereren zijn de volgende ontwerpprincipes van belang: 

- Vragen genereren moet expliciet gemaakt worden, bijvoorbeeld door middel van 

opdrachten of discussies. 

- De leerling moet de tijd nemen om na te denken over de vragen die de leerling heeft 

(wachttijd). 

- Er moet gebruik gemaakt worden van technieken om het vragen bedenken te stimuleren 

zoals brainstormtechnieken. 

 

Om leerlingen te ondersteunen bij het leren van eigen vragen om te zetten in onderzoekbare 

vragen is het volgende ontwerpprincipe van belang: 

- Leerlingen moeten meer informatie hebben over de concepten onderzoek en 

onderzoekbare vragen. Dit kan gedaan worden aan de hand van criteria, een checklist of 

voorbeelden. 

In de literatuur wordt ook het gebruik maken van beginstukjes genoemd. Het is echter niet 

duidelijk of het gebruik hiervan tot een positief resultaat leidt. Daarom zal er in het hulpmiddel 

geen gebruik gemaakt worden van deze beginstukjes. 
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3. Hoofdvraag en deelvragen 
 

3.1 Hoofdvraag 
Wat is het effect van een hulpmiddel, dat uitgaat van de vragen die leerlingen zelf hebben en 

ondersteunt bij het opstellen van onderzoekbare vragen, op het aantal onderzoekbare vragen en 

de kwaliteit van de onderzoekbare vragen in de context van een O&O project? 

 

3.2 Deelvragen 
1. Wat zijn de kenmerken van een hulpmiddel dat leerlingen ondersteunt bij het bedenken 

van de eigen vragen en ondersteunt bij het omvormen van deze eigen vragen tot 

onderzoekbare vragen? (NB: deze vraag is reeds beantwoord in hoofdstuk 2) 

2. In hoeverre maken leerlingen gebruik van het hulpmiddel en hoe ervaren leerlingen dat 

gebruik? 

3. Tot welke soort vragen leidt het al dan niet gebruiken van het hulpmiddel en van welke 

kwaliteit zijn de onderzoekbare vragen? 

4. Wat is de relatie tussen het al dan niet gebruiken van het hulpmiddel en de intrinsieke 

motivatie van leerlingen? 

5. Is er een relatie tussen het al dan niet gebruiken van het hulpmiddel, de kwaliteit van de 

door leerlingen geformuleerde onderzoekbare vragen en de intrinsieke motivatie van 

leerlingen? 
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4. Methode 
Dit onderzoek was een interventiestudie waarin de effecten van een hulpmiddel dat leerlingen 

ondersteunt bij het opstellen van onderzoekbare vragen in een O&O context werden getest. Het 

voor deze studie ontworpen hulpmiddel bestond uit vier stappen waarin leerlingen stapsgewijs 

van hetgeen leerlingen zelf willen weten naar onderzoekbare vragen gaan. Om de effecten van 

het hulpmiddel te bepalen is er een voor- en een nameting uitgevoerd. Voor deze metingen is 

gebruikt gemaakt van een vragenlijst over intrinsieke motivatie van leerlingen en een 

codeerschema voor het analyseren van de onderzoeksvragen van leerlingen.  

De originele methode is enigszins gewijzigd omdat op 15 maart 2020 is besloten om scholen te 

sluiten voor fysiek onderwijs in de strijd tegen het coronavirus. Om onderwijs zoveel mogelijk 

door te laten gaan is het onderwijs op de middelbare scholen online via Microsoft Teams 

doorgezet. De voormeeting van het onderzoek heeft plaatsgevonden voor de sluiting van de 

scholen voor fysiek onderwijs. De nameting, uitgevoerd nadat het hulpmiddel ingezet was, is 

uitgevoerd vlak na het starten van het online onderwijs. Aangezien het online onderwijs niet 

dezelfde mogelijkheden bood als fysiek onderwijs is de aanpak en het hulpmiddel aangepast 

aan deze omstandigheden, indien dit nodig was. Hieronder is eerst aangegeven wat de 

oorspronkelijke methode was. Wanneer er wijzigingen waren, is daarna aangegeven hoe de 

nameting van het onderzoek in de online situatie uitgevoerd is. 

4.1 Procedure 
Het onderzoek bestond uit een voor- en een nameting. In de voormeting is informatie verzameld 

over het stellen van onderzoekbare vragen in een regulier O&O project voor de introductie van 

het hulpmiddel. Uitgaande van literatuuronderzoek is tegelijkertijd een hulpmiddel ontwikkeld 

om leerlingen te helpen bij het opstellen van onderzoekbare vragen via de eigen vragen van de 

leerlingen. Het hulpmiddel is ten behoeve van de nameting geïmplementeerd in een nieuw O&O 

project. Na het implementeren zijn de effecten van het hulpmiddel in de praktijk getest. Aan de 

hand van deze informatie is een advies opgesteld voor bijstellingen aan en aanvullingen op het 

hulpmiddel.  

4.1.1 Voormeting 
De O&O leerlingen werken in projecten met een duur van ongeveer 12 weken. Aan het begin van 
het eerste project over het veilig aan land krijgen van noodhulp van defensie stelden de leerlingen 
deelvragen en onderzoeksvragen in het plan van aanpak op, die de leerlingen zouden gaan 
beantwoorden tijdens het project. De deelvragen zijn de vragen waarvan de leerlingen 
verwachten het antwoord in literatuur te vinden. De onderzoeksvragen zijn de vragen die 
leerlingen verwachten te kunnen beantwoorden met eigen onderzoek. Het plan van aanpak werd 
ingeleverd bij de docent. Tijdens de voormeting zijn de vragen van de O&O leerlingen 
geanalyseerd. Nadat de leerlingen de onderzoeksvragen hadden opgesteld, hebben de 
leerlingen de eerste vragenlijst over intrinsieke motivatie ingevuld. Om deze vragenlijst en de 
vragenlijst uit de nameting aan elkaar te kunnen koppelen, vulden leerlingen aan het begin van 
de vragenlijst hun groeps- en leerlingnummer van het eerste project in.  
 

4.1.2 Nameting origineel 
Aan het begin van het tweede project, over van Gogh in de natuur, zouden de leerlingen het 
hulpmiddel aangereikt hebben gekregen om te gebruiken tijdens het project bij het opstellen van 
de onderzoekbare vragen. Het hulpmiddel zou de leerlingen vragen om alle vragen die ze 
bedacht hebben op te schrijven in het plan van aanpak. Er zou aan het begin van het project aan 
de leerlingen gevraagd worden om alle materialen die ze gebruikt hebben met het hulpmiddel in 
te leveren. Alle vragen die de leerlingen bedacht zouden hebben tijdens de voormeting, zouden 
dus zijn verzameld. De leerlingen zouden nadat ze het hulpmiddel gebruikt hebben alle 
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deelvragen en onderzoekbare vragen die ze met hulp van het hulpmiddel opgesteld zouden 
hebben, wederom in het plan van aanpak opschrijven dat ingeleverd zou worden bij de docent. 
Nadat alle leerlingen de door hen opgestelde vragen zouden hebben ingeleverd zouden deze 
opnieuw geanalyseerd worden. Ook zouden de leerlingen opnieuw een vragenlijst ingevuld 
hebben. Aan het begin van de vragenlijst zouden de leerlingen hun naam en opleidingsniveau 
invullen. Om beide vragenlijst aan elkaar te kunnen koppelen zouden weer het groeps- en 
leerlingnummer van het eerste project ingevuld worden. Aan de hand van de informatie die 
verzameld zou zijn en literatuur zouden adviezen worden geformuleerd voor verbeteringen van 
het hulpmiddel. 
 

4.1.3 Nameting online 
Aan het begin van het tweede project hebben de leerlingen de online versie van het hulpmiddel 
aangereikt gekregen via Microsoft Teams. Aan de leerlingen is verteld dat ze vragen mogen 
stellen over het hulpmiddel. Daarnaast is aangegeven dat het de bedoeling is het hulpmiddel te 
gebruiken bij het opstellen van de onderzoeksvragen. Deze vragen worden daarna opgeschreven 
in het plan van aanpak. De leerlingen zijn hier ook nog een keer aan herinnerd. De plannen van 
aanpak die onderdeel zijn van het O&O project met daarin de onderzoekbare vragen moesten de 
leerlingen daarna inleveren bij de docent. Ruim nadat de plannen van aanpak ingeleverd 
moesten worden is aan leerlingen gevraagd om de tweede vragenlijst over intrinsieke motivatie 
in te vullen. Dit is ook online via Microsoft Teams aan de leerlingen gevraagd tijdens de lessen. 
Microsoft Teams is tevens de plek waar leerlingen de informatie ontvangen voor de lessen. 
Omdat het niet mogelijk was om de leerlingen offline te voorzien van hun groeps- en 
leerlingnummer is besloten om leerlingen te vragen de eerste twee letters van hun naam in te 
laten vullen aan het begin van de vragenlijst. Daarna hebben de leerlingen weer hun 
opleidingsniveau en groepsnummer van het betreffende project ingevuld. Omdat leerlingen thuis 
gewerkt hebben met het hulpmiddel zijn extra vragen toegevoegd aan de tweede vragenlijst (zie 
sectie 4.4.2).  
 

4.2 Participanten  
Vanaf de tweede klas wordt er van O&O leerlingen verwacht dat ze in toenemende mate hun 

eigen vragen gaan onderzoeken. Daarom is het onderzoek uitgevoerd onder tweede klas 

leerlingen. De leerlingen waren afkomstig uit drie klassen: 11 leerlingen uit de mavo/havo klas, 

26 leerling uit de havo/vwo klas en 32 leerlingen uit de vwo klas. Voor O&O is de klas mavo/havo 

en havo/vwo samengevoegd tot één klas. Voordat het onderzoek gestart werd is er 

toestemming van de leerlingen, ouders en docenten gevraagd aan de hand van een formulier 

dat tijdens de les uitgereikt is. Bij de uitreiking is aan de leerlingen ook mondeling uitgelegd dat 

het om een onderzoek naar het doen van onderzoek door leerlingen als onderdeel van O&O gaat 

en dat deelname aan het onderzoek niet verplicht is en geen effect zou hebben op hun cijfer. Alle 

leerlingen hebben toestemming gegeven voor het gebruik van de deelvragen en 

onderzoeksvragen die ze opgesteld hebben voor hun O&O project. In tabel 1 staat per 

onderzoekscomponent de beoogde en werkelijke deelname tijdens het onderzoek. 
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Tabel 1 
Overzicht deelname per onderzoekscomponent 

Onderzoekscomponent Beoogde deelname  Werkelijke deelname 

Vragenlijst voormeting 69 leerlingen 63 leerlingen 

Onderzoeksvragen 
voormeting 

36 vragen 36 vragen 

Vragenlijst nameting 69 leerlingen 32 leerlingen 

Onderzoeksvragen nameting 22 vragen 12 vragen 

 

4.3 Hulpmiddel 

4.3.1 Hulpmiddel originele versie 
Het hulpmiddel bestaat uit twee fasen met daarin vier stappen waarin ondersteuning wordt 

geboden aan leerlingen met het opstellen van onderzoekbare vragen uitgaande van de eigen 

vragen die leerlingen hebben in de context van een O&O project. In fase één wordt het bedenken 

van verwonderingsvragen gestimuleerd, in fase twee wordt het formuleren van onderzoekbare 

vragen ondersteunt. De versie van het hulpmiddel die bedoeld is voor leerlingen, is te vinden in 

bijlage 2. 

In sectie 2.4 komen uit de literatuur verschillende belangrijke elementen naar voren voor de 

eerste fase van het hulpmiddel. De eerste fase heeft dus als doel het bedenken van 

verwonderingsvragen te stimuleren. Uit de literatuur blijkt het belangrijk dat er activiteiten zijn 

waarbij het stellen van vragen expliciet opgewekt wordt en waarbij leerlingen de opdracht 

hebben om vragen te stellen. Daarnaast is het van belang dat de leerlingen de tijd nemen voor 

het bedenken van deze vragen. Ook dienen er aparte momenten gecreëerd te worden om 

leerlingen na te laten denken over wat de leerlingen niet weten of niet snappen en juist wel willen 

weten. Om dit te bereiken wordt als mogelijke manier de brainstormmethode KWHL genoemd. 

Deze methode omvat de volgende vragen: (Know) Wat weet ik?, (Want) Wat zou ik willen weten?, 

(How) Hoe zou ik hierachter kunnen komen?, en (Learn) Wat heb ik geleerd?. 

In de eerste fase van het hulpmiddel zullen de leerlingen met vragen gebaseerd op de eerste 

twee vragen van de brainstormmethode KWHL aan de slag gaan. De leerlingen krijgen een A1 

vel waar op de voorkant aan beide zijden één van deze vragen staat. In de eerste stap worden 

de leerlingen verzocht om de eerste vraag, “Wat weten wij al over het onderwerp van het O&O 

project?”, op post-its te beantwoorden. De leerlingen kunnen de post-its rond de vraag plakken. 

De leerlingen wordt verteld hier 10 minuten voor te nemen en zoveel mogelijk op te schrijven. In 

de tweede stap worden de leerlingen gevraagd om de tweede vraag, “Wat zouden wij willen 

weten over het onderwerp van het O&O”, op post-its te beantwoorden. De post-its kunnen weer 

rond de vraag geplakt worden. Ook in deze stap wordt leerlingen verteld hier 10 minuten voor te 

nemen en zoveel mogelijk op te schrijven. Rechts onderaan de voorkant van het A1 vel staat 

stap 3. In deze stap worden de post-its van de tweede stap omgezet in vragen. Aan de leerlingen 
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wordt verteld om van alle antwoorden van stap 2 een vraag te maken. In het geval dat post-its 

erg op elkaar lijken mogen deze samengevoegd worden.  

In sectie 2.4 komen uit de literatuur ook een aantal ideeën naar voren hoe de tweede fase van 

het hulpmiddel vormgegeven kan worden. De tweede fase heeft als doel om leerlingen hun 

onderzoeksvragen te laten toetsen en eventueel aan te laten passen. In de literatuur wordt 

gebruik gemaakt van checklists met criteria waar goede vragen aan moeten voldoen. Deze 

checklists met criteria zijn te vinden in zowel literatuur als in instructieboeken. Deze checklists 

met criteria worden gebruikt voor het opstellen van onderzoeksvragen op hbo en universitair 

niveau. Daarnaast wordt er in instructieboeken voor het hoger onderwijs en universiteiten 

gewerkt met het stellen van vragen over de onderzoeksvraag. Aan de hand van het antwoord 

verschaft de methode extra informatie of tips over hoe de vraag verbeterd kan worden aan de 

hand van de criteria.  

Op de achterkant van het A1 vel bevindt zich de tweede fase. Wanneer de leerlingen klaar zijn 

met de eerste fase wordt het A1 vel omgedraaid. De tweede fase bestaat uit een schema. In dit 

schema staan een aantal vragen om de leerlingen na te laten denken over een aantal criteria 

waar een geschikte onderzoekbare vraag aan moet voldoen. Aan de hand van het antwoord op 

de vragen krijgen de leerlingen een passende vervolgstap. In de eerste vraag van het schema 

komt de “How” van de brainstormmethode KWHL aan bod. Aan de leerlingen wordt gevraagd 

hoe de vraag het beste beantwoord kan worden. De leerlingen kunnen dan kiezen uit twee opties. 

De eerste optie is: “Opzoeken op internet, in een boek of aan een expert vragen.”. Kiezen de 

leerlingen deze optie dan worden ze verwezen naar de volgende tekst: “Dit is een deelvraag. Vul 

deze vraag in bij deelvragen in je plan van aanpak.”. De tweede optie is: “Door zelf informatie te 

verzamelen met behulp van een interview/enquête, test, proefopstelling of observatie.”.  

Wanneer de tweede optie gekozen wordt, worden de leerlingen doorverwezen naar de volgende 

vraag. Bovenstaande opsplitsing is gebaseerd op de definitie van onderzoeksvragen die de O&O 

leerlingen van de docenten op de deelnemende school krijgen. 

Uit gesprekken met docenten van de deelnemende school is gebleken dat de onderzoeksvragen 

die de leerlingen opstellen veelal niet duidelijk of specifiek genoeg zijn. Daarom luidt de volgende 

vraag: “Als deze vraag nu aan een andere O&O leerling gegeven wordt die het project niet kent, 

is deze vraag dan zo precies dat deze leerling de vraag kan beantwoorden op de manier die jullie 

bedoelen?”. De leerlingen kunnen aan de hand hiervan kiezen voor “Ja” of “Nee”. In het geval dat 

de leerlingen “Ja” kiezen worden ze doorverwezen naar de volgende vraag. In het geval dat de 

leerlingen “Nee” kiezen krijgen ze de volgende tekst: “Schrijf jullie vraag opnieuw op en maak de 

vraag deze keer zo precies mogelijk. Voorbeeld: Hoe zuur is de grond? -> wordt -> Hoe zuur (PH) 

is de grond gevonden in de Peel?”. Hierna worden de leerlingen ook doorverwezen naar de 

volgende vraag.  

In de volgende vraag wordt leerlingen gevraagd te speculeren over een mogelijk antwoord op 

hun onderzoeksvraag. Er wordt dus aan leerlingen gevraagd een vorm van een hypothese op te 

stellen. Aan de hand hiervan kunnen leerlingen dan bepalen of de vraag, zoals die op dat moment 

geformuleerd is, nuttig is voor hun eindproduct. Deze vraag luidt: “Wat verwachten jullie te leren 

van het antwoord op deze vraag? Kunnen jullie dit antwoord gebruiken voor jullie eindproduct.”. 

De leerlingen kunnen hierna kiezen uit “Ja” en “Nee”. Wanneer de leerlingen kiezen voor het 

antwoord “Ja”, worden ze doorverwezen naar de volgende vraag. Kiezen de leerlingen het 

antwoord “Nee”, volgt er een vervolgvraag. Deze vervolgvraag luidt: “Kunnen jullie de vraag zo 

opschrijven dat het antwoord op de vraag gebruikt kan worden voor jullie eindproduct?”. De 

leerlingen kunnen hierna weer kiezen uit de antwoorden “Ja” of “Nee”. Kiezen de leerlingen “Ja”, 
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wordt het volgende van ze gevraagd: “Schrijf je vraag opnieuw op en beschrijf duidelijk wat jullie 

willen weten over dit onderwerp voor jullie eindproduct.”. Daarna worden de leerlingen 

doorverwezen naar de volgende vraag. Kiezen de leerlingen “Nee”, krijgen de leerlingen de 

volgende instructie: “Dan is de vraag minder belangrijk om te beantwoorden voor dit O&O project. 

Deze vraag kun je weglaten.”.  

De laatste vraag laat leerlingen nadenken of ze het antwoord op de vraag al weten. O&O 

docenten van de deelnemende school ervaren dat leerlingen vaak aannemen dat ze het 

antwoord op de vraag al weten, terwijl het belangrijk is dat de leerlingen een goede 

onderbouwing van hun eindproduct hebben. Daarom is het belangrijk dat leerlingen nadenken 

of ze daadwerkelijk het antwoord op de vraag al weten of dat het een aanname betreft. Daarom 

luidt de laatste vraag: “Weten jullie het antwoord op de vraag al?”. De leerlingen kunnen hierna 

kiezen uit “Ja” of “Nee”. Kiezen de leerlingen “Ja”, wordt het volgende aan ze gevraagd: “Hebben 

jullie al eerder een onderzoek uitgevoerd naar deze vraag, het antwoord ergens gelezen of 

gehoord of al eens of al eens onderzocht of denk je het antwoord te weten?”. De leerlingen 

kunnen hierna uit twee antwoorden kiezen: “Wij hebben het gelezen/gehoord/onderzocht” en 

“Wij denken het antwoord te weten”. Als de eerste optie gekozen wordt, krijgen de leerlingen de 

volgende tekst te lezen: “Als je het antwoord weet doordat je het al eens gehoord/gelezen of 

onderzocht hebt kun je voor dit project beter een andere vraag onderzoeken.”. Wanneer de 

tweede optie gekozen wordt, krijgen de leerlingen de volgende instructie: “Als jullie het antwoord 

denken te weten is het altijd goed om dit te bevestigen met een onderzoek.”. Daarna worden de 

leerlingen doorverwezen naar de eindtekst. Kiezen de leerlingen op de laatste vraag het 

antwoord “Nee”, worden de leerlingen direct doorverwezen naar de eindtekst. De eindtekst luidt 

als volgt: “Schrijf de vraag op bij onderzoeksvragen in het plan van aanpak.”.  

De rol van de docent is een ondersteunende rol. Dit houdt in dat de docent vragen van leerlingen 

beantwoordt over het hulpmiddel.  

4.3.2 Hulpmiddel online versie 
Om het hulpmiddel online en thuis te kunnen gebruiken zijn enkele wijzigingen aangebracht. De 

online versie van het hulpmiddel is in pdf-formaat geïntroduceerd in plaats van op een A1 vel. 

Daarnaast is het gebruik van post-its bij vraag één en twee nu als tip gegeven in plaats van als 

instructie. Bij deze vragen worden de leerlingen ook aangeraden om gebruik te maken van een 

groot papier. Aan de derde stap is een stukje uitleg toegevoegd. De toevoeging bestaat uit een 

blokje met daarin: “Bijvoorbeeld: Antwoord: Hoe zuur de grond is. Vraag: Hoe zuur is de grond? 

Antwoord: Welke kleuren de werknemers willen in de kantine. Vraag: Welke kleuren willen de 

werknemers in de kantine?”. De rol van de docent is een ondersteunende rol. Dit houdt in dat de 

docent vragen beantwoordt van leerlingen over het hulpmiddel. De online versie van hulpmiddel 

is te vinden in bijlage 2. 

4.4 Instrumenten 
In dit onderzoek is gebruikt gemaakt van vragenlijsten over intrinsieke motivatie (voor- en 

nameting) en een codeboek om de onderzoeksvragen die leerlingen opstelden te analyseren. De 

vragenlijst voor de nameting meet hetzelfde als de vragenlijst voor de voormeting, maar is 

aangevuld met vragen om de ervaring van leerlingen met het hulpmiddel in kaart te brengen.  

Om de kwaliteit van de onderzoeksvragen die de leerlingen hebben opgesteld te bepalen zijn 

zowel de vragenlijsten als het codeboek gebruikt.  

Om de kwaliteit van een onderzoeksvraag te bepalen moet gekeken worden of een 

onderzoeksvraag een goede basis biedt voor leerlingen om praktisch onderzoek uit te voeren. 

Door Chin en Kayalvizhi (2002) zijn vier criteria opgesteld waar een goede onderzoekbare vraag 
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aan moet voldoen. Deze criteria zijn uitvoerbaarheid, interesse/uitdaging, praktische 

haalbaarheid, en onbekendheid van het antwoord. In het tweede criterium staat dat de vraag als 

betekenisvol, interessant en aantrekkelijk gezien moet worden door de leerling. 

4.4.1 Vragenlijst intrinsieke motivatie voormeting 

Voormeting 

In de vragenlijst van de voormeting wordt de kwaliteit van de onderzoeksvragen van de 
leerlingen gemeten op het tweede criterium interesse/uitdaging en het vierde criterium 
onbekendheid van het antwoord. Het was dus belangrijk om de intrinsieke motivatie van 
leerlingen voor het beantwoorden van de vragen te bepalen om de geschiktheid van de 
onderzoeksvraag vast te stellen. Daarnaast is het belangrijk om te bepalen in welke mate de 
leerling de onderzoeksvraag als relevant ziet.  
 
Om de intrinsieke motivatie van leerlingen voor een activiteit te meten is gebruik gemaakt van 
de IMI vragenlijst (Ryan, 1982). De vragenlijst is te vinden in bijlage 3. Eerst werd aan leerlingen 
gevraagd hun leerling- en groepsnummer en opleidingsniveau in te vullen, vervolgens werden 
inhoudelijke stellingen voorgelegd. Met deze vragenlijst kunnen verschillende aspecten van de 
ervaring die een leerling met een activiteit heeft worden gemeten. De aspecten zijn 
plezier/interesse, competentie, moeite/belang, druk/spanning, autonomie, waarde/nuttigheid, 
en verbondenheid. De schalen in de vragenlijst waarmee de aspecten worden gemeten bestaan 
elk uit een aantal stellingen waar de leerling aan de hand van een 7-punts Likertschaal aan kan 
geven of dit helemaal niet waar tot helemaal waar is. Met de schalen plezier/interesse kan de 
intrinsieke motivatie van de leerling bepaald worden. Aan de hand van de IMI is het ook mogelijk 
om de relevantie van de activiteit te meten met de schaal waarde/nuttigheid.  
 
De schaal plezier/interesse die in de vragenlijst van de huidige studie gebruikt is bestaat uit zes 
items. Deze items zijn allemaal stellingen, bijvoorbeeld: “Het lijkt mij een leuk onderzoek om te 
doen”. De schaal waarde/nuttigheid die in de vragenlijst van de huidige studie gebruikt is bestaat 
uit zes items. Deze items zijn allemaal stellingen, bijvoorbeeld: “Ik geloof dat dit onderzoek 
waardevol voor mij kan zijn”. De schalen plezier/interesse en waarde/nuttigheid van de IMI-
vragenlijst die gebruikt zijn in de huidige studie zijn verkregen van Center for Self-Determination 
Theory (z.d.). Aangezien de items van de IMI in het Engels gesteld zijn, zijn deze vertaald. Eerst 
is een vertaling gemaakt en daarna heeft een ander deze terug vertaald. Discrepanties tussen 
de vertaling en het origineel zijn aangepast. De onbekendheid van het antwoord voor de leerling 
is bepaald aan de hand van één item in de vorm van een meerkeuzevraag. In deze vraag gaf de 
leerling aan of hij het antwoord op de zelf opgestelde onderzoekvraag al wist. De antwoordopties 
waren “Ja” en “Nee”.  
 
Voor de schalen plezier/interesse en waarde/nuttigheid is van de vragenlijst voor de introductie 
van het hulpmiddel de betrouwbaarheid van de schalen eerst getest op de onderlinge correlatie 
van de verschillende items met behulp van de Cronbach’s Alpha. In tabel 2 staan de waardes 
voor de Cronbach’s Alpha voor de twee schalen weergegeven. Beide Cronbach’s Alpha’s zijn 
acceptabel. Beide schalen hebben namelijk een α > .85. Dit betekent dat de resultaten van de 
vragenlijst betrouwbaar zijn. 
 
Tabel 2 
Cronbach’s Alpha voormeting 

Schalen Cronbach’s Alpha 

Interesse/Plezier .85 
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Schalen Cronbach’s Alpha 

Waarde/Nuttigheid .86 

 
 

Nameting 

De vragenlijst die gebruikt is na de introductie van het hulpmiddel is voor een groot deel hetzelfde 

als de vragenlijst voor de introductie van het hulpmiddel. Aan deze vragenlijst is een stuk 

toegevoegd dat de ervaring van de leerling met het hulpmiddel meet. De vragenlijst is te vinden 

in bijlage 4. 

De leerlingen hebben de vragenlijst aangeboden gekregen in een vaste volgorde. Eerst werden 

de toegevoegde vragen gesteld. Deze vragen waren bedoeld om inzicht te krijgen in het gebruik 

van het hulpmiddel door leerlingen en de ervaringen van leerlingen met het gebruik van het 

hulpmiddel. Wanneer leerlingen het hulpmiddel niet gebruikt hadden, zijn aanvullende vragen 

gesteld om te onderzoeken waarom het hulpmiddel niet gebruikt is en wat deze leerlingen in een 

hulpmiddel zouden willen hebben. Daarnaast is er nog gevraagd wat leerlingen moeilijk vinden 

aan het opstellen van onderzoeksvragen. Daarna wordt weer aan de leerlingen gevraagd of ze 

al bekend zijn met de antwoorden op de door hun opgestelde onderzoeksvragen. De 

toegevoegde vragen bestaan uit zeven meerkeuzevragen en zeven open vragen. Een voorbeeld 

van een meerkeuzevraag: “Heb je gebruik gemaakt van het hulpmiddel?”. Een voorbeeld van een 

open vraag: “Wat vond je goed of handig aan het hulpmiddel?”. Na het stellen van de toevoegde 

vragen volgden de 14 items van de schalen plezier/interesse en waarde/nuttigheid en de vraag 

over de onbekendheid van het antwoord. 

Voor de schalen plezier/interesse en waarde/nuttigheid is van de vragenlijst na de introductie 
van het hulpmiddel de betrouwbaarheid van de schalen eerst getest op de onderlinge correlatie 
van de verschillende items met behulp van de Cronbach’s Alpha. In tabel 3 staan de waardes 
voor de Cronbach’s Alpha voor de twee schalen weergegeven. Beide Cronbach’s Alpha’s zijn 
acceptabel.  
 
Tabel 3 
Cronbach’s Alpha nameting 

Schalen Cronbach’s Alpha 

Interesse/Plezier .86 

Waarde/Nuttigheid .85 

 
 

4.4.2 Codeboek onderzoekbare vragen 
De onderzoeksvragen van de leerlingen zijn aan de hand van een codeboek, ontworpen voor de 

huidige studie, gecodeerd. Daarnaast is de kwaliteit van de onderzoeksvragen bepaald voor het 

eerste criterium onderzoekbaarheid en het derde criterium praktische haalbaarheid. Met behulp 

van het codeboek is ook het component uitdaging van het tweede criterium bepaald. Aan de 

hand van de ervaringen van O&O docenten zijn de twee extra criteria formulering en opstellen 
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vraag toegevoegd om de kwaliteit van de onderzoeksvragen te bepalen1. Het codeboek is te 

vinden in bijlage 5. 

Om de onderzoeksvragen van de leerling te classificeren op verwonderingsvragen is de 

uitsplitsing van Scardamalia en Bereiter (1992) gebruikt. De uitsplitsing bestaat uit twee 

hoofdcategorieën: basisvragen en verwonderingsvragen. Wanneer de vraag niet duidelijk 

genoeg was om te classificeren is deze als “Onduidelijk of niet te classificeren” gecodeerd.  

Om de vragen te kunnen classificeren op onderzoekbare vragen is de typologie van Chin en 

Kayalvizhi (2002) gebruikt. Deze typologie bestaat uit twee hoofdcategorieën vragen. De 

hoofdcategorieën zijn onderzoekbare vragen en niet onderzoekbare vragen, en deze zijn weer 

onderverdeeld in subcategorieën. Deze typologie kan gevonden worden in bijlage 1. Voor het 

codeboek zijn alleen de hoofdcategorieën gebruikt. Wanneer de vraag niet duidelijk genoeg was 

om te classificeren is deze als “Onduidelijk of niet te classificeren” gecodeerd.  

Om de kwaliteit van de onderzoeksvragen te kunnen bepalen voor de criteria onderzoekbaarheid, 

uitdaging en praktische haalbaarheid zijn de definities van Chin en Kayalvizhi (2002) gebruikt. 

Voor elk van deze drie categorieën is gekeken of de vraag aan het criterium voldeed. Dit is 

gecodeerd als wel of niet voldaan aan de categorie. Wanneer de vraag niet duidelijk genoeg was 

om te beoordelen is deze als “Onduidelijk” gecodeerd. Om de kwaliteit van de onderzoeksvragen 

te bepalen op formulering en opstellen vraag zijn de ervaringen van O&O docenten gebruikt voor 

het codeboek. De categorie formulering is gecodeerd als “Onduidelijk” of “Duidelijk”. De categorie 

opstellen vraag is gecodeerd als “Geen vraagvorm” of “Vraagvorm”. 

4.5 Dataverwerking 
 

4.5.1 Vragenlijst intrinsieke motivatie 
Allereerst is de vragenlijst geëxporteerd naar een SPSS-bestand en geïmporteerd in SPSS. In 

SPSS zijn de items die omgekeerd gesteld zijn gehercodeerd. Dit betrof de items “Ik denk dat dit 

een saai onderzoek wordt” en “Ik denk dat dit onderzoek mijn aandacht helemaal niet vast zal 

kunnen houden” van de schaal plezier/interesse. Voor de schalen plezier/interesse en 

waarde/nuttigheid is de Cronbach’s Alpha berekend. Daarna zijn de items van de schalen 

plezier/interesse samengevoegd tot een overkoepelende variabele. Hetzelfde is gedaan voor de 

schaal waarde/nuttigheid. Voor beide schalen zijn de gemiddelden en de standaarddeviaties 

berekend. Aan de hand van deze overkoepelende variabelen zijn de aannames van normaliteit 

en homogeniteit getest.  Om dit te doen zijn de z-scores van de Kurtosis en Skewness berekend 

voor beide schalen in beide vragenlijsten. In tabel 4 zijn de z-scores voor de Kurtosis en de 

Skewness te vinden. De aannames van normaliteit en homogeniteit zijn voldaan omdat voor 

beide schalen en beide vragenlijsten de z-scores tussen de -1.96 en 1.96 liggen. 

Tabel 4 
Kurtosis en Skewness 

 
1 Docenten merkten dat het stellen van een vraag in vraagvorm en het duidelijk formuleren van een vraag 
vaak aspecten zijn waar onderzoekbare vragen van leerlingen niet aan voldoen. Daardoor vormden deze 
vragen vaak geen basis voor onderzoek. 
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Schalen per vragenlijst Skewness Kurtosis 

Vragenlijst voormeting 
interesse/plezier 

.32 -.04 

Vragenlijst voormeting 
relevantie 

.28 -.58 

Vragenlijst nameting 
interesse/plezier 

.30 -.63 

Vragenlijst nameting 
relevantie 

-.30 -.22 

 

De verschillen tussen de voor- en nameting zijn berekend met een gepaarde t-test. De waardes 

van de eerste vragenlijst afgenomen tijdens het eerste project, waar het hulpmiddel nog niet 

geïntroduceerd is, zijn afgezet tegen de waardes van de tweede vragenlijst. De tweede 

vragenlijst is afgenomen tijdens het tweede project waarin het hulpmiddel is aangeboden aan 

de leerlingen. 

De analyse van de open vragen in de nameting is op de volgende manier gedaan. Allereerst zijn 

op basis van de verschillende antwoorden categorieën gemaakt. Daarna zijn de verschillende 

antwoorden in deze categorieën ingedeeld. Het aantal antwoorden per categorie is geturfd. Tot 

slot zijn de categorieën met de meeste aantal antwoorden opgenomen in de resultaten sectie 

van het verslag. Een veel genoemde categorie was duidelijke richtlijnen. Een voorbeeld van een 

antwoord binnen deze categorie was: “Dat erin stond wat je erin moest zetten”. Een veel 

genoemde categorie door leerlingen die het hulpmiddel niet gebruikt hebben is hulpmiddel niet 

nodig. Een voorbeeld van een antwoord binnen deze categorie was: “Ik vond het niet lastig”. 

4.5.2 Coderen van vragen 
De door de leerlingen ingeleverde onderzoeksvragen in zowel de voor- als nameting zijn 

gecodeerd aan de hand van de richtlijnen beschreven in het codeboek ontworpen voor deze 

studie. Allereerst zijn de ingeleverde onderzoeksvragen genummerd en overzichtelijk 

weergegeven in een Excel sheet. Het coderen van de vragen is gebeurd in Microsoft Excel aan 

de hand van een format. De vragen zijn eerst gecodeerd door de onderzoeker zelf. De 

betrouwbaarheid van het coderen van de vragen is gewaarborgd door alle vragen dubbel te 

coderen. Het dubbel coderen is uitgevoerd door een expert op het gebied. Daarna is voor alle 

categorieën de Cohen’s kappa berekend. Alle variabelen hebben een Cohen’s kappa hoger dan 

.60 en daardoor is er een adequate overeenkomst (McHugh, 2012), zie tabel 5.  

 
Tabel 5 
Cohen’s kappa per categorie 

Criteria Cohen’s kappa 

Verwonderingsvragen .65 

Onderzoekbare vragen .89 
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Criteria Cohen’s kappa 

Uitvoerbaarheid 1.00 

Uitdagend 1.00 

Praktische haalbaarheid .78 

Formulering 1.00 

Opstellen vraag 1.00 

 

4.5.3 Koppelen vragenlijsten en codeboek 
Om relaties tussen de classificatie van de onderzoeksvragen, het gebruik van het hulpmiddel en 
de kwaliteit te berekenen is de data van de vragenlijst en het codeboek samengevoegd, op basis 
van het groepsnummer van de leerlingen.  
 
Met gepaarde t-testen zijn in SPSS de resultaten met betrekking tot de deelvraag over de soort 
vragen en de kwaliteit van de onderzoekbare vragen, de deelvraag over de relatie tussen gebruik 
hulpmiddel en intrinsieke motivatie, en de deelvraag over de relatie tussen gebruik hulpmiddel, 
kwaliteit onderzoekbare vragen en de intrinsieke motivatie berekend. De gepaarde t-testen 
hebben de resultaten van de voor- en nameting met betrekking tot deze deelvragen met elkaar 
vergeleken. 
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5. Resultaten 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de huidige studie beschreven per deelvraag. 
 

5.1 Kenmerken van het hulpmiddel 
De kenmerken van een hulpmiddel om leerlingen te ondersteunen bij het bedenken van de eigen 

vragen en te ondersteunen bij het omvormen van deze eigen vragen tot onderzoekbare vragen 

is in het theoretische kader al beschreven, zie sectie 2.4. 

5.2 Gebruik en ervaringen met het hulpmiddel 
Aan de hand van de vragenlijst voor de nameting is het gebruik van het hulpmiddel en de 

ervaringen van de leerlingen met het hulpmiddel in kaart gebracht. 32 leerlingen hebben de 

tweede vragenlijst ingevuld. In tabel 6 is een overzicht te vinden van het gebruik van het 

hulpmiddel per niveau. Van de 18 leerlingen die het hulpmiddel hebben gebruikt, hebben 12 

leerlingen (67%) het hulpmiddel individueel gebruikt tegenover zes leerlingen (33%) die het 

hulpmiddel als team gebruikt hebben. De leerlingen die het hulpmiddel hebben gebruikt konden 

meerdere stappen van het hulpmiddel aangeven die hen goed hadden geholpen. Van de 18 

leerlingen die het hulpmiddel gebruikt hebben, geven zeven leerlingen (39%) aan dat stap 1 hen 

goed heeft geholpen, zeven leerlingen (39%) geven aan dat stap 2 hen goed heeft geholpen, vier 

leerlingen (22%) geven aan dat stap 3 hen goed geholpen heeft en ook twee leerlingen (11%) 

geven aan dat stap 4 hen goed geholpen heeft. 

Tabel 6 
Leerlingen hulpmiddel gebruikt  

Aantal leerlingen Percentage leerlingen 

Hulpmiddel gebruikt 
algemeen 

18 van de 32 56% 

Hulpmiddel gebruikt 
mavo/havo 

6 van de 18 33% 

Hulpmiddel gebruikt 
havo/vwo 

9 van de 18 50% 

Hulpmiddel gebruikt 
vwo 

3 van de 18 17% 

Noot: Door een fout van derden is het hulpmiddel op vwo niveau niet goed geïntroduceerd. 

Daarom wordt het gebruik van het hulpmiddel op vwo niveau niet meegenomen in verdere 

analyse. De uiteenzetting per niveau is gebaseerd op de 18 leerlingen die het hulpmiddel gebruikt 

hebben.  

In de vragenlijst geven de leerlingen aan dat het hulpmiddel duidelijke richtlijnen geeft. De 

leerlingen vertellen dat het voor hen nu duidelijker is hoe ze de onderzoeksvragen en deelvragen 

op moeten stellen en waar deze aan moeten voldoen. Leerlingen zeggen dat ze niet een bepaald 

aspect missen aan het hulpmiddel en tevreden zijn met de huidige invulling van het hulpmiddel. 

De leerlingen die het hulpmiddel niet hebben gebruikt geven aan dat dit komt omdat ze het idee 

hadden dat ze al goede onderzoeksvragen op konden stellen zonder hulpmiddel of omdat ze het 

hulpmiddel te laat aangereikt hadden gekregen van de docent. De leerlingen die het hulpmiddel 

niet gebruikt hebben, geven daarnaast aan dat een hulpmiddel in het algemeen hen voornamelijk 
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handig lijkt om uitleg te krijgen over bijvoorbeeld de vragengeneratie van onderwerp naar 

deelvragen. Los van of de leerlingen het hulpmiddel gebruikt hebben, geven leerlingen 

voornamelijk aan dat ze het lastig vinden om onderzoeksvragen te genereren voor een O&O 

project. Hierbij geven de leerlingen voornamelijk aan dat ze het lastig vinden om goede vragen 

te bedenken die relevant zijn en aan de richtlijnen vanuit de school en de opdrachtgever voldoen. 

5.3 Soort vragen en de kwaliteit 
In tabel 7 staan de ingeleverde aantallen van de onderzoeksvragen, verwonderingsvragen en 

onderzoekbare vragen voor en na de introductie van het hulpmiddel. Een voorbeeld van een 

ingeleverde verwonderingsvraag is: “Wat inspireerde van Gogh”. Een voorbeeld van een 

ingeleverde vraag die geen verwonderingsvraag is: “Maak zo goed mogelijk het idee na”. Een 

voorbeeld van een ingeleverde onderzoekbare vraag is: “Wat zouden de mensen leuk vinden in 

de duinen wat met van Gogh te maken heeft”. Een voorbeeld van een ingeleverde vraag die geen 

onderzoekbare vraag is: “Hoe gaan jullie te werk in dit soort situaties”. Dit is geen onderzoekbare 

vraag omdat deze vraag gesteld wordt aan de expert van het project. Dit is dus niet iets wat de 

leerlingen zelf gaan onderzoeken. 

Tabel 7 
Onderzoeksvragen leerlingen  

Totaal ingeleverd 
van verplichte aantal 

Verwonderingsvragen  Onderzoekbare 
vragen 

Voor introductie 
hulpmiddel 

10 van de 34 (29%) 7 (21%) 4 (12%) 

Na introductie 
hulpmiddel 

5 van de 12 (42%) 5 (42%) 4 (33%) 

 

Op mavo/havo niveau zijn voor de introductie van het hulpmiddel in totaal twee vragen (33%) 

ingeleverd van de zes vragen die ingeleverd zouden moeten zijn. Van deze vragen is één vraag 

(17%) een verwonderingsvraag en zijn geen van beide vragen onderzoekbaar. Na de introductie 

van het hulpmiddel zijn er in totaal drie vragen (50%) ingeleverd van de zes vragen die ingeleverd 

zouden moeten zijn. Van deze vragen zijn er drie vragen (50%) verwonderingsvragen en drie 

vragen (50%) onderzoekbare vragen. 

Op havo/vwo niveau zijn er voor de introductie van het hulpmiddel in totaal vier vragen (29%) 

ingeleverd van de 14 die ingeleverd zouden moeten zijn. Van deze vragen zijn vier vragen (29%) 

verwonderingsvragen en zijn twee (14%) vragen onderzoekbaar. Na de introductie van het 

hulpmiddel zijn er in totaal twee vragen (33%) ingeleverd van de zes die ingeleverd zouden 

moeten zijn. Van deze vragen is één vraag (17%) een verwonderingsvraag en één vraag (17%) 

een onderzoekbare vraag. Zoals aangegeven hebben maar drie groepen in het tweede project 

het plan van aanpak ingeleverd. 

Op vwo niveau zijn voor de introductie van het hulpmiddel in totaal vier vragen (29%) ingeleverd 

van de 14 vragen die ingeleverd zouden moeten zijn. Van deze vragen zijn twee vragen (17%) 

verwonderingsvragen en twee vragen (17%) onderzoekbare vragen. Een groep heeft het plan 

van aanpak niet ingeleverd. De vragen van vwo zijn door een fout (van derden) bij de introductie 

van het hulpmiddel niet meegenomen. 
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Op mavo/havo en havo/vwo niveau zijn er in totaal 23 leerlingen die de vragenlijst na de 

introductie van het hulpmiddel hebben ingevuld. Met behulp van de vragenlijst is het effect van 

het hulpmiddel op het aantal verwonderingsvragen getest. Om te kijken wat het effect is van het 

gebruik van het hulpmiddel is een gepaarde t-test uitgevoerd voor het aantal 

verwonderingsvragen. Het aantal verwonderingsvragen van leerlingen die het hulpmiddel 

gebruikt hebben (M = 1.11, SD = .93) is gemiddeld hoger dan het aantal verwonderingsvragen 

van deze leerlingen voor het gebruik van het hulpmiddel (M = .33, SD = .71). Dit verschil is 

significant (Mdif = .78, t (8) = 2.40, p =.043) en het betreft een groot effect, d = 0.95. Het aantal 

verwonderingsvragen van de leerlingen die het hulpmiddel niet gebruikt hebben (M = .00, SD = 

.00) is gemiddeld lager dan het aantal verwonderingsvragen van deze leerlingen voordat het 

hulpmiddel geïntroduceerd is (M = .50, SD = 1.00). Dit effect is echter niet significant (Mdif = -

.50, t (3) = -1.00, p = .391). 

Met behulp van de vragenlijsten is het effect van het hulpmiddel op het aantal onderzoekbare 

vragen getest. Om te kijken wat het effect is van het gebruik van het hulpmiddel is een gepaarde 

t-test uitgevoerd voor het aantal onderzoekbare vragen. Het aantal onderzoekbare vragen van 

leerlingen die het hulpmiddel gebruikt hebben (M = .89, SD = 1.05) is gemiddeld hoger dan het 

aantal onderzoekbare vragen van deze leerlingen voor het gebruik van het hulpmiddel (M = .11, 

SD = .33). Dit verschil is significant (Mdif = .78, t (8) = 2.40, p = .043) en het betreft een groot 

effect, d = .1.00. Het aantal onderzoekbare vragen van de leerlingen die het hulpmiddel niet 

gebruikt hebben (M = .00, SD = .00) is gemiddeld lager dan het aantal onderzoekbare vragen van 

deze leerlingen voordat het hulpmiddel geïntroduceerd is (M = .25, SD = .50). Dit effect is echter 

niet significant (Mdif = -.25, t (3) = -1.00, p = .391). 

Met behulp van de vragenlijsten is ook het effect van het hulpmiddel op de mate waarin 

leerlingen hun eigen onderzoeksvragen relevant vinden getest. Om het effect te testen is gebruik 

gemaakt van een gepaarde t-test voor de schaal relevantie. In de voormeting scoorden 

leerlingen 5 punten (M = 5.11, SD = 1.05) voor waarde/nuttigheid op een 7-punts Likertschaal 

variërend van 1 (helemaal niet waar) tot 7 (helemaal waar). In de nameting scoorden leerlingen 

gemiddeld 4 punten (M = 4.42, SD = 1.05) voor waarde/nuttigheid op een 7-punts Likertschaal 

variërend van 1 (helemaal niet waar) tot 7 (helemaal waar). 

De aan de onderzoeksvragen toegekende relevantie van de leerlingen die het hulpmiddel 

gebruikt hebben (M = 4.44, SD = 1.12) is gemiddeld lager dan het moment voor het gebruik van 

het hulpmiddel (M = 5.04, SD = 1.02). Dit verschil is significant (Mdif = -.60, t (12) = -2.80, p = 

.016) en betreft een middelgroot effect, d = .56. Twee van de 15 leerlingen die het hulpmiddel 

hadden gebruikt, hadden geen onderzoeksvragen opgesteld tijdens het eerste of tweede project 

en zijn daardoor niet meegenomen in deze analyse. Na de introductie van het hulpmiddel is ook 

de aan de onderzoeksvragen toegekende relevantie van de leerlingen die het hulpmiddel niet 

gebruikt hebben (M = 3.90, SD = 1.17) gemiddeld lager dan het moment voor de introductie van 

het hulpmiddel (M = 4.69, SD = 1.08). Dit resultaat is echter niet significant (Mdif = -.79, t (6) = -

1.09, p = .316). Zes van de 13 leerlingen die het hulpmiddel hadden gebruikt, hadden geen 

onderzoeksvragen opgesteld tijdens het eerste of tweede project en zijn daardoor niet 

meegenomen in deze analyse. 

Ook is met behulp van de vragenlijst het effect van het hulpmiddel op de bekendheid van het 

antwoord op de onderzoeksvraag bepaald. Om het effect van het hulpmiddel te testen is gebruik 

gemaakt van een gepaarde t-test voor de vraag of leerlingen het antwoord op de 

onderzoeksvraag al weten. In de voormeting waren de meeste leerlingen onbekend met het 

antwoord (M = .21, SD = .41). Een 1 betekende dat de leerling bekend is met het antwoord, een 
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0 betekende dat de leerling onbekend is met het antwoord. In de nameting waren de meeste 

leerlingen onbekend met het antwoord (M = .33, SD = .48). Een 1 betekende ook hier dat de 

leerling bekend is met het antwoord, een 0 betekende dat de leerling onbekend is met het 

antwoord.   

De mate waarin leerlingen die het hulpmiddel gebruikt hebben bekend zeggen te zijn met het 

antwoord op de eigen opgestelde onderzoeksvragen (M = .46, SD = .52) is gemiddeld hoger dan 

het moment voor het gebruik van het hulpmiddel (M = .23, SD = .44). Dit verschil is echter niet 

significant (Mdif = .23, t (12) = 1.15, p = .273). Twee van de 15 leerlingen die het hulpmiddel 

hadden gebruikt, hadden geen onderzoeksvragen opgesteld tijdens het eerste of tweede project 

en zijn daardoor niet meegenomen in deze analyse. De mate waarin leerlingen die het 

hulpmiddel niet gebruikt hebben bekend zeggen te zijn met het antwoord op de eigen opgestelde 

onderzoeksvragen (M = .29, SD = .49) is na de introductie van het hulpmiddel gemiddeld lager 

dan het moment voor de introductie van het hulpmiddel (M = .43, SD = .54). Dit resultaat is echter 

ook niet significant (Mdif = -.14, t (6) = 1, p = .356). Zes van de 13 leerlingen die het hulpmiddel 

hadden gebruikt, hadden geen onderzoeksvragen opgesteld tijdens het eerste of tweede project 

en zijn daardoor niet meegenomen in deze analyse. 

Vier vragen ingeleverd voor de introductie van het hulpmiddel zijn als onderzoekbare vraag 

geclassificeerd en vier vragen ingeleverd na de introductie van het hulpmiddel zijn als 

onderzoekbare vraag geclassificeerd. In tabel 8 staat voor deze vragen de kwaliteit op de 

gebieden uitvoerbaarheid, uitdagend, praktische haalbaarheid, duidelijk geformuleerd en 

opstellen vraag beschreven. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de onderzoekbare vragen 

die voor en na de introductie van het hulpmiddel zijn opgesteld. 

Tabel 8 
Kwaliteit onderzoekbare vragen leerlingen  

Aantal positief geclassificeerde 
onderzoekbare vragen van 
totaal voor introductie 
hulpmiddel 

Aantal positief geclassificeerde 
onderzoekbare vragen van 
totaal na introductie hulpmiddel 

Uitvoerbaarheid 4 van de 4 (100%) 3 van de 4 (75%) 

Uitdagend 4 van de 4 (100%) 4 van de 4 (100%) 

Praktische 
haalbaarheid 

1 van de 4 (25%) 3 van de 4 (75%) 

Duidelijk 
geformuleerd 

1 van de 4 (25%) 3 van de 4 (75%) 

Opstellen vraag 4 van de 4 (100%) 4 van de 4 (100%) 

 

Met behulp van de vragenlijsten is ook het effect van het hulpmiddel op de mate waarin 

leerlingen hun eigen onderzoeksvragen relevant vinden getest. Om het effect te testen is gebruik 

gemaakt van een gepaarde t-test voor de schaal relevantie. De aan de onderzoeksvragen 

toegekende relevantie van de leerlingen die het hulpmiddel gebruikt hebben (M = 4.44, SD = 1.12) 
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is gemiddeld lager dan het moment voor het gebruik van het hulpmiddel (M = 5.04, SD = 1.02). 

Dit verschil is significant (Mdif = -.60, t (12) = -2.80, p = .016) en betreft een middelgroot effect, 

d = .56. Twee van de 15 leerlingen die het hulpmiddel hadden gebruikt, hadden geen 

onderzoeksvragen opgesteld tijdens het eerste of tweede project en zijn daardoor niet 

meegenomen in deze analyse. Na de introductie van het hulpmiddel is ook de aan de 

onderzoeksvragen toegekende relevantie van de leerlingen die het hulpmiddel niet gebruikt 

hebben (M = 3.90, SD = 1.17) gemiddeld lager dan het moment voor de introductie van het 

hulpmiddel (M = 4.69, SD = 1.08). Dit resultaat is echter niet significant (Mdif = -.79, t (6) = -1.09, 

p = .316). Zes van de 13 leerlingen die het hulpmiddel hadden gebruikt, hadden geen 

onderzoeksvragen opgesteld tijdens het eerste of tweede project en zijn daardoor niet 

meegenomen in deze analyse. 

Ook is met behulp van de vragenlijst het effect van het hulpmiddel op de bekendheid van het 

antwoord op de onderzoeksvraag bepaald. Om het effect van het hulpmiddel te testen is gebruik 

gemaakt van een gepaarde t-test voor de vraag of leerlingen het antwoord op de 

onderzoeksvraag al weten. De mate waarin leerlingen die het hulpmiddel gebruikt hebben 

bekend zeggen te zijn met het antwoord op de eigen opgestelde onderzoeksvragen (M = .46, SD 

= .52) is gemiddeld hoger dan het moment voor het gebruik van het hulpmiddel (M = .23, SD = 

.44). Dit verschil is echter niet significant (Mdif = .23, t (12) = 1.15, p = .273). Twee van de 15 

leerlingen die het hulpmiddel hadden gebruikt, hadden geen onderzoeksvragen opgesteld tijdens 

het eerste of tweede project en zijn daardoor niet meegenomen in deze analyse. De mate waarin 

leerlingen die het hulpmiddel niet gebruikt hebben bekend zeggen te zijn met het antwoord op 

de eigen opgestelde onderzoeksvragen (M = .29, SD = .49) is na de introductie van het 

hulpmiddel gemiddeld lager dan het moment voor de introductie van het hulpmiddel (M = .43, 

SD = .54). Dit resultaat is echter ook niet significant (Mdif = -.14, t (6) = 1, p = .356). Zes van de 

13 leerlingen die het hulpmiddel hadden gebruikt, hadden geen onderzoeksvragen opgesteld 

tijdens het eerste of tweede project en zijn daardoor niet meegenomen in deze analyse. 

Leerlingen die aangeven dat stap 4 niet het meest geholpen heeft, verschillen van de rest van de 

leerlingen. De aan de onderzoeksvragen toegekende relevantie van de leerlingen die het 

hulpmiddel wel gebruikt hebben maar aangeven dat stap 4 niet het meest geholpen heeft (M = 

4.39, SD = 1.28) is gemiddeld lager dan het moment voor het gebruik van het hulpmiddel (M = 

4.88, SD = 1.02). Dit verschil is significant (Mdif = -.48, t (10) = -2.32, p = .043) en betreft een 

middelgroot effect, d = .42. De mate waarin leerlingen die het hulpmiddel wel gebruikt hebben 

maar aangeven dat stap 4 niet het meest geholpen heeft bekend zeggen te zijn met het 

antwoord op de eigen opgestelde onderzoeksvragen (M = .56, SD = .53) is gemiddeld hoger dan 

het moment voor het gebruik van het hulpmiddel (M = .22, SD = .44). Dit verschil is echter niet 

significant (Mdif = .33, t (8) = 1.41, p = .195). 

5.4 Gebruik hulpmiddel en intrinsieke motivatie 
Met behulp van de vragenlijst is het effect van het hulpmiddel op de intrinsieke motivatie om de 

onderzoeksvraag te beantwoorden getest. Om te kijken wat het effect is van het gebruik van het 

hulpmiddel op de intrinsieke motivatie van de leerlingen is een gepaarde t-test uitgevoerd voor 

de schaal interesse/plezier. In de voormeting scoorden leerlingen gemiddeld 4 punten (M = 4.37, 

SD = 1.03) voor plezier/interesse. In de nameting scoorden leerlingen gemiddeld 4 punten (M = 

3.92, SD = 1.02). 

De intrinsieke motivatie van de leerlingen die het hulpmiddel gebruikt hebben (M = 4.08, SD = 

1.13) is gemiddeld lager dan het moment voor het gebruik van het hulpmiddel (M = 4.52, SD = 

1.15). Dit verschil is echter niet significant (Mdif = -.44, t (14) = -1.54, p = .146). Na de introductie 
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van het hulpmiddel is ook de intrinsieke motivatie van de leerlingen die het hulpmiddel niet 

gebruikt hebben (M = 3.76, SD = .90) gemiddeld lager dan het moment voor de introductie van 

het hulpmiddel (M = 3.94, SD = .86). Dit resultaat is echter ook niet significant (Mdif = -.18, t (12) 

= -.49, p = .632). Vier van de 32 leerlingen heeft enkel de tweede keer de vragenlijst ingevuld en 

zijn daardoor niet meegenomen in deze analyse. 

5.5 Relatie tussen gebruik hulpmiddel, kwaliteit en intrinsieke motivatie 
Door het geringe aantal ingeleverde vragen is het maar beperkt mogelijk om een driehoeksrelatie 

te onderzoeken. Enkel bij leerlingen die aangeven dat stap 4 niet het meest geholpen heeft het 

gebruik van het hulpmiddel een ander effect. De intrinsieke motivatie van de leerlingen die het 

hulpmiddel wel gebruikt hebben maar aangeven dat stap 4 niet het meest geholpen heeft (M = 

3.92, SD = 1.09) is gemiddeld lager dan het moment voor het gebruik van het hulpmiddel (M = 

4.52, SD = 1.01). Dit verschil is significant (Mdif = -.59, t (10) = -2.29, p = .045) en betreft een 

middelgroot effect, d = .56. 
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6. Conclusie en discussie 
In het zesde hoofdstuk zullen de conclusies van de huidige studie uiteengezet worden aan de 
hand van de deelvragen. Vervolgens zullen deze conclusies bediscussieerd worden. Daarna 
worden de beperkingen en praktijkimplicaties beschreven. Tot slot worden verbeteringen 
aangedragen voor het in deze studie ontwikkelde hulpmiddel. 
 

6.1 Conclusie 
Tijdens deze studie is een hulpmiddel ontwikkeld dat leerlingen ondersteunt bij het opstellen van 

onderzoekbare vragen uitgaande van de vragen die leerlingen zelf hebben in een O&O context. 

Het effect van het hulpmiddel op het aantal onderzoekbare vragen en de kwaliteit van deze 

onderzoekbare vragen is gemeten aan de hand van vijf deelvragen. De eerste deelvraag had 

betrekking op het hulpmiddel dat is ontwikkeld. Dit hulpmiddel is opgesteld aan de hand van de 

volgende ontwerpprincipes die uit de literatuur naar voren kwamen: het genereren van vragen 

expliciet maken, gebruik maken van wachttijd, gebruik maken van brainstormtechnieken en 

criteria geven. Het hulpmiddel had een positief effect op het aantal onderzoekbare vragen dat 

door leerlingen werd opgesteld in een O&O project. Door het kleine aantal onderzoekbare vragen 

tijdens de voormeting is het effect van het hulpmiddel op de kwaliteit van de onderzoekbare 

vragen niet goed meetbaar.  

In de huidige studie is gebruik gemaakt van een voor- en nameting. De voormeting is uitgevoerd 

tijdens een O&O project over het geven van noodhulp door defensie, de nameting is uitgevoerd 

tijdens een ander O&O project over Van Gogh in de natuur. Aan het begin van het project van de 

nameting hebben de leerlingen het ontwikkelde hulpmiddel aangereikt gekregen. De tweede 

deelvraag had betrekking op het gebruik van het hulpmiddel en de ervaring hiermee. Meer dan 

de helft van de leerlingen die de vragenlijst van de nameting heeft ingevuld, heeft gebruik 

gemaakt van het hulpmiddel. De leerlingen zijn tevreden met de huidige invulling van het 

hulpmiddel, ze geven aan dat het hulpmiddel duidelijke richtlijnen geeft. Daarnaast geven de 

leerlingen aan dat het door deze richtlijnen duidelijker is hoe onderzoeksvragen en deelvragen 

opgesteld moeten worden. Ook geven de leerlingen niet aan iets te missen aan het hulpmiddel.  

De derde deelvraag had betrekking op het soort vragen en de kwaliteit van de onderzoekbare 

vragen. De vierde en de vijfde deelvraag hadden betrekking op het gebruik van het hulpmiddel, 

intrinsieke motivatie en de kwaliteit van de onderzoekbare vragen. Het gebruik van het 

hulpmiddel leidt tot een toename van het aantal verwonderingsvragen en het aantal 

onderzoekbare vragen dat leerlingen opstellen. Het effect van het hulpmiddel op de kwaliteit van 

de onderzoekbare vragen is alleen te meten voor relevantie, motivatie en onbekendheid van het 

antwoord. De andere kwaliteitsaspecten van de onderzoekbare vraag zijn niet te meten door het 

lage aantal ingeleverde onderzoekbare vragen in de voormeting. De verschillen tussen de voor- 

en nameting op de kwaliteitsaspecten relevantie, motivatie en onbekendheid van het antwoord 

waren niet significant. Door het geringe aantal ingeleverde vragen was het maar beperkt 

mogelijk om de vijfde deelvraag te beantwoorden. 

6.2 Discussie 
Aan de hand van de studie van Chin et al. (2002) was te verwachten dat het aantal 

verwonderingsvragen toe zou nemen wanneer leerlingen expliciet gevraagd wordt op een apart 

moment na te denken over de verwonderingsvragen. Dat was de reden waarom het hulpmiddel 

in de huidige studie expliciet aan leerlingen vraagt om 10 minuten lang na te denken over wat 

de leerlingen zouden willen weten over het onderwerp van het O&O project. Door leerlingen 10 

minuten deze taak uit te laten voeren wordt er geprobeerd om wachttijd te creëren. Op deze 

wijze denken leerlingen goed na over de vraag en volgens de studies van Penuel et al. (2004) en 
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Chin et al. (2002) leidt deze wachttijd tot meer vragen en meer verwonderingsvragen in het 

bijzonder. In deze studie is het effect van het hulpmiddel op het aantal verwonderingsvragen 

positief. Het percentage verwonderingsvragen is na het inzetten van het hulpmiddel namelijk 

33% terwijl het percentage voor het inzetten van het hulpmiddel maar 21% is. Mogelijk is het 

resultaat minder positief dan in een normale lessituatie door het lage aantal ingeleverde plannen 

van aanpak en daardoor het lage aantal deelnemers aan de studie. Het invoeren van het online 

onderwijs tijdens het tweede project speelt hierbij waarschijnlijk een belangrijke rol.  

Aan de hand van de studies van Marbach-Ad en Claassen (2001) en Chin en Kayalvizhi (2002) 

was te verwachten dat het aantal onderzoekbare vragen toeneemt wanneer leerlingen een 

duidelijke instructie krijgen over wat een onderzoekvraag geschikt maakt voor onderzoek. Er 

wordt leerlingen dan ook in het hulpmiddel van de huidige studie, aan de hand van een schema 

met vragen, vertelt wanneer een vraag een onderzoekbare vraag is. In deze studie blijkt dat het 

effect van het hulpmiddel op het aantal onderzoekbare vragen positief is en dat het om een groot 

effect gaat. Doordat in het tweede project minder leerlingen het plan van aanpak ingeleverd 

hebben en daarmee minder leerlingen meegedaan hebben is het aantal onderzoekbare vragen 

gelijk gebleven. Het percentage vragen van de ingeleverde vragen dat daadwerkelijk 

onderzoekbaar is, is percentueel toegenomen. Na de introductie van het hulpmiddel is 33% van 

de vragen die ingeleverd zouden moeten zijn onderzoekbaar terwijl dit eerst maar 12% was. 

Hierin moet meegenomen worden dat vwo het hoogste percentage onderzoekbare vragen had 

voor de invoering van het hulpmiddel. Deze leerlingen hebben door een fout van derden niet 

deelgenomen aan het onderzoek na de introductie van het hulpmiddel. Mogelijk zou het aantal 

onderzoekbare vragen meer gestegen zijn wanneer vwo wel deelgenomen had in de nameting. 

De effecten van het hulpmiddel op de kwaliteitsaspecten relevantie, motivatie en onbekendheid 

van het antwoord zijn niet significant. Toch is er een verschil waargenomen voor de leerlingen 

die aangeven dat stap 4, waarin het schema met criteria van een onderzoekbare vraag staat, 

hen niet het meeste heeft geholpen. Deze leerlingen hebben namelijk een significant lagere 

intrinsieke motivatie en relevantie ervaren in de nameting ten opzichte van de voormeting. Het 

lijkt alsof deze leerlingen stap 4 niet op de bedoelde manier hebben doorlopen, wat een negatief 

effect had op hun motivatie. 

Aan de hand van de studie van Chin en Chia (2004) was een positief effect te verwachten 

wanneer leerlingen zelf vragen op mogen stellen om te onderzoeken. Leerlingen zien het 

onderzoek in dat geval als relevanter en zijn gemotiveerd voor het beantwoorden van deze 

vragen (Chin & Chia, 2004). Daarom wordt door het hulpmiddel in de huidige studie aan 

leerlingen gevraagd wat zij zouden willen weten over het onderwerp. In de studie is geen effect 

gevonden van het zelf stellen van vragen op motivatie en relevantie. Doordat in het project van 

de nameting online onderwijs is ingevoerd en het al snel duidelijk werd dat de leerlingen 

waarschijnlijk geen praktisch onderzoek uit zouden gaan voeren, zijn leerlingen de 

onderzoekbare vragen waarschijnlijk anders gaan zien. Dit kan een remmend effect gehad 

hebben op de gemeten motivatie en relevantie.  

6.2.1 Praktische implicaties 
Naast aanvullingen op de literatuur biedt deze studie ook handvaten voor de praktijk. De huidige 

studie heeft verschillende ontwerpprincipes gecombineerd in een hulpmiddel om zo leerlingen 

te ondersteunen bij het opstellen van onderzoekbare vragen uitgaande van de eigen vragen van 

leerlingen. Deze combinatie van ontwerpprincipes is uitgewerkt in de vorm van een hulpmiddel. 

Het hulpmiddel kan door O&O docenten en leerlingen ingezet worden in een context waarin door 

leerlingen onderzoekbare vragen opgesteld moeten worden voor eigen onderzoek. Uit de huidige 
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studie is niet met zekerheid af te leiden welke onderdelen tot een toename van de onderzoekbare 

vragen geleid hebben. Echter geeft 39% van de leerlingen aan dat stap 1 één van de stappen is 

die hen het meest heeft geholpen. Ook 39% van de leerlingen geeft aan dat stap 2 één van de 

stappen is die hen het meest geholpen heeft. In de eerste twee stappen wordt het bedenken van 

vragen expliciet gemaakt aan de hand van de KWHL-brainstormtechniek en wordt er gebruik 

gemaakt van wachttijd. In deze stappen wordt gevraagd wat de leerlingen al weten over het 

onderwerp en wat ze nog zouden willen weten. 

In de huidige literatuur zijn ideeën te vinden voor de ondersteuning bij het opstellen van 

onderzoekbare vragen op een docentgestuurde basis. Bij het vak O&O en tevens bij andere 

projecten wordt van leerlingen verwacht dat zij zelf sturing geven aan hun onderzoeken. In deze 

studie zijn de ontwerpprincipes in de vorm van een hulpmiddel geïntroduceerd in een 

leerlinggestuurde O&O context. Uit de huidige studie blijkt dat het inzetten van het hulpmiddel in 

een O&O context een positief effect heeft op het aantal onderzoekbare vragen, daarom is dit een 

aanvulling op de materialen die beschikbaar zijn voor O&O lessen. Daarnaast kan het hulpmiddel 

de docent zelf ook helpen bij de coachende rol. Het hulpmiddel zet namelijk de verschillende 

criteria en stappen die de leerlingen moeten doorlopen uiteen. De docent kan deze onderdelen 

van het hulpmiddel gebruiken bij het coachen.  

6.2.2 Limitaties en suggesties vervolgonderzoek 
Uit deze studie zijn theoretische en praktische implicaties gebleken. Positief was dat meer dan 

de helft van de leerlingen het hulpmiddel gebruikt heeft. Ook lijken de ervaringen van de 

leerlingen met het hulpmiddel positief. Het is echter te verwachten dat nog meer leerlingen 

gebruik gemaakt zouden hebben van het hulpmiddel wanneer deze niet in een online setting 

geïntroduceerd zou zijn. De online setting was een gedwongen keuze door het coronavirus. Het 

blijkt namelijk dat leerlingen minder actief deelnemen aan de O&O lessen wanneer online 

gegeven. Zo is het aantal plannen van aanpak dat ingeleverd is door leerlingen, wat een 

belangrijk onderdeel is van het O&O project, gedaald na invoering van het online onderwijs. 

Wanneer meer leerlingen het hulpmiddel gebruikt zouden hebben, zou er ook een grotere 

steekproefgrootte zijn. Dit zou mogelijk leiden tot meer significante resultaten.  

Het hulpmiddel zou waarschijnlijk in een O&O normale lessituatie anders worden ervaren. De 

studie van Marbach-Ad en Claassen (2001) stelt dat het belangrijk is dat leerlingen eerst de 

mogelijkheid hebben om te leren over het onderwerp. In de online situatie was het voor de 

leerlingen helaas niet mogelijk om bij de opdrachtgever langs te gaan en vragen te stellen aan 

de opdrachtgever. Dit heeft ervoor gezorgd dat leerlingen minder de kans gehad hebben om te 

leren over het onderwerp. Het is daarom waarschijnlijk dat er in een reguliere O&O situatie een 

grotere stijging in het aantal onderzoekbare vragen waarneembaar is na het introduceren van 

het hulpmiddel. In een vervolgstudie zou daarom het hulpmiddel uitgetest moeten worden in 

een normale O&O lessituatie. Ook zou er een grotere steekproefgrootte genomen moeten 

worden. Om tot een grotere steekproef te komen zou het hulpmiddel geïntroduceerd kunnen 

worden op meerdere scholen.  

Door het online gebruik van het hulpmiddel is het lastig te bepalen op welke wijze de leerlingen 

het hulpmiddel gebruikt hebben. Er lijken aanwijzingen te zijn dat niet alle leerlingen het hele 

hulpmiddel volledig doorlopen hebben. Leerlingen die aangeven dat stap 4 hen niet het meest 

geholpen heeft, hebben namelijk een significant lagere motivatie en relevantie dan voor de 

introductie van het hulpmiddel. Mogelijk hebben deze leerlingen stap vier niet volledig of niet 

goed doorlopen. Het niet volledig doorlopen van het hulpmiddel kan ervoor gezorgd hebben dat 

het effect van het hulpmiddel op de kwaliteit van de onderzoekbare vragen niet optimaal is.  De 
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kwaliteit van de onderzoekbare vragen lijkt dan ook een effect te hebben op de relevantie en 

motivatie bij leerlingen. Deze vermoedens moeten verder onderzocht worden. Het zou daarom 

in een toekomstige studie relevant zijn om goed te documenteren en te observeren in welke 

mate leerlingen het hulpmiddel gebruiken en hoe zij het hulpmiddel gebruiken. Op deze wijze kan 

er meer inzicht worden verkregen in de manier waarop het hulpmiddel gebruikt wordt en de 

verschillende effecten van het gebruik. Deze resultaten kunnen vervolgens gebruikt worden door 

docenten om het gebruik van het hulpmiddel beter te begeleiden. Daarnaast moet de correlatie 

tussen motivatie, relevantie en de andere kwaliteitscriteria van een onderzoekbare vraag 

onderzocht worden. 

6.2.3 Bijstellingen en aanvullingen hulpmiddel 
Aan de hand van de resultaten van de huidige studie en de literatuur kunnen een aantal 

suggesties voor bijstellingen en aanvullingen aan het hulpmiddel gedaan worden. In de open 

vragen van de nameting geven leerlingen aan dat de duidelijke richtlijnen van het hulpmiddel hen 

geholpen heeft. Echter blijken meerdere leerlingen stap 4 van het hulpmiddel niet (op de 

gewenste manier) doorlopen te hebben. Daarnaast geven leerlingen die het hulpmiddel niet 

gebruikt hebben aan dat ze denken dat hun vragen al voldoen. Uit het lage aantal onderzoekbare 

vragen blijkt dat dit niet het geval is. Daarom is het verstandig om leerlingen de werking van het 

hulpmiddel uit te leggen. In de studie van Chin en Kayalvizhi (2002) wordt voor de instructie 

gebruik gemaakt van voorbeelden van onderzoekbare vragen. De docent zou een voorbeeld van 

een door een leerling bedachte vraag kunnen bespreken en deze vraag aan de hand van het 

schema van stap 4 kunnen verbeteren. Op deze wijze krijgen leerlingen alvast een idee waar een 

goede onderzoekbare vraag aan moet voldoen en wordt de werking van het hulpmiddel duidelijk. 

Er kan voor gekozen worden om dit klassikaal te doen of wanneer leerlingen zelf vragen hebben 

over het hulpmiddel. 

Uit de nameting blijkt dat de meerderheid van de leerlingen het hulpmiddel individueel gebruikt 

heeft. Uit de studie van Chin et al. (2002) blijkt dat leerlingen die in groepen met andere leerlingen 

verwonderingsvragen stellen zichzelf en groepsgenoten stimuleren om diepe leerstrategieën te 

gebruiken. Daarnaast blijkt uit de studie van Chin & Kayalvizhi (2002) dat leerlingen in groepen 

beter in staat zijn om onderzoekbare vragen op te stellen. Ook stellen leerlingen in 

groepsdiscussies meer vragen (van Zee et al., 2001). Uit dezelfde studie van Chin & Kayalvizhi 

(2002) blijkt dat in groepen leerlingen minder diverse vragen stellen. Daarnaast is het zeer 

belangrijk voor de intrinsieke motivatie dat leerlingen vragen bedenken om te onderzoeken waar 

ze zelf het antwoord op willen weten (Chin & Chia, 2004). Het zelf bedenken van vragen en het 

bedenken van vragen in groepen lijken dus van belang. Daarom is het mogelijk interessant om 

een onderdeel toe te voegen aan het hulpmiddel waarin de leerlingen eerst individueel vijf 

minuten brainstormen over de vragen. Daarna wordt dan nog tien minuten als groep 

gebrainstormd. Mogelijk worden zo zowel de positieve effecten van zelf brainstormen behouden 

als de positieve effecten van het bedenken en formuleren van vragen voor onderzoek in 

groepsverband gewaarborgd.  
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Bijlagen 

 

Bijlage 1: Typologie voor onderzoekbare vragen 
 

Typologie voor onderzoekbare vragen 

Hoofdcategorie Subcategorie Uitleg 

Onderzoekbare vragen Vergelijking 
o Maak-een-keuze 
o Classificatie 
 

Vragen waarin een keuze gemaakt wordt tussen een aantal 
geselecteerde items aan de hand van een test.  
Voorbeeld: Welk materiaal (veren, ijzer, hout) houdt de 
warmte het beste vast? 

Oorzaak-gevolg Vragen die focussen op hoe het veranderen van de 
onafhankelijke variabele een andere afhankelijke variabele 
beïnvloedt.  
Voorbeeld: Wat is het effect van de hoeveelheid zout op hoe 
snel het water kookt? 

Voorspelling Vragen die een mini-theorie testen of een hypothese 
verifiëren. 
Voorbeeld: Kunnen bijen leven van uitsluitend honing? 

Ontwerp-en-maak Vragen die te maken hebben met het maken van iets met een 
gebruiksdoeleinde en vaak te maken hebben met 
technologische oplossingen. 
Voorbeeld: Hoe kan de zonneboot versneld worden? 

Verkennen Vragen die gericht zijn op vooronderzoek voor onderzoek dat 
nog niet gefocust is. 
Voorbeeld: Wat kan gebruikt worden voor de opslag van 
warmte-energie? 

Beschrijven Vragen die gefocust zijn op het beschrijven van een object of 
gebeurtenis in detail. 
Voorbeeld: Welke organisme leven in de vijver bij school? 

Patronen-zoekend Vragen die geschikt zijn voor situaties waarin de leerlingen 
niet makkelijk variabelen kunnen manipuleren of beïnvloeden. 
De vragen focussen op het vinden van correlaties tussen 
variabelen. 
Voorbeeld: Wat is het verband tussen de hoeveelheid zonlicht 
op een plek en de planten die er groeien?  

Probleem-oplossend Vragen die focussen op het gebruik van kennis van de 
leerlingen op een nieuwe en creatieve manier om een 
probleem op te lossen. 
Voorbeeld: Hoe kan ik uitvinden wat de concentratie zout in 
het water verzameld op drie verschillende plekken is? 

Valideren van mentaal 
model 

Deze vragen focussen op het testen van het mentale of 
conceptuele model van een leerling. 
Voorbeeld: Hoe kan de werking van een alarmsysteem 
gemodelleerd worden? 

Niet-onderzoekbare 
vragen 

Feiten vragen Basisfeiten of simpele informatie. 
Voorbeeld: Waar is een whiteboard van gemaakt? 

Complexe informatie Vragen die te ingewikkeld zijn om te beantwoorden. Er is 
complexe informatie en uitleg nodig, soms zelfs buiten het 
begrip van de leerling. Vaak waarom of hoe vragen. 
Voorbeeld: Hoe zorgen satellieten dat een telefoongesprek 
naar een andere telefoon wordt verzonden? 

Filosofische of 
politieke vragen 

Vragen waar geen antwoorden op zijn of vragen die niet door 
wetenschap te beantwoorden zijn. 
Voorbeeld: Wanneer komt de apocalyps? 

Noot: Gebaseerd op Chin & Kayalvizhi (2002). 
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Bijlage 2: Hulpmiddel 
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Bijlage 3: Vragenlijst voormeting 
 

Enquête onderzoeksvragen O&O project 

Voor het eerste project heb je samen met je groepsgenoten onderzoeksvragen opgesteld om 

te beantwoorden tijdens het project. In deze enquête gaat het over het onderzoek dat je 

gedaan hebt om een antwoord te vinden op deze onderzoeksvragen. 

 

Vul hier je leerlingnummer in van het eerste O&O project dit jaar* 

Vul uw antwoord hier in: 

 

 

Vul hier je groepsnummer van het eerste O&O project dit jaar in* 

Vul uw antwoord hier in: 

 

 

Heb je eigen onderzoek uitgevoerd voor het eerste O&O project dit jaar?* 

Kies één van de volgende mogelijkheden: 

• Ja 
• Nee 

 

Welk niveau doe je?* 

Kies één van de volgende mogelijkheden: 

• Mavo/Havo 
• Havo/Vwo 
• Vwo 
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Onderzoeksvragen O&O project 

 

Voor het eerste project heb je samen met je groepsgenoten onderzoeksvragen opgesteld om 
te beantwoorden tijdens het project. In deze enquête gaat het over het onderzoek dat je 
gedaan hebt om een antwoord te vinden op deze onderzoeksvragen. 

Als je geen eigen onderzoek hebt uitgevoerd tijdens je eerste O&O project van dit jaar, vul je de 
volgende vragen in over onderzoek doen bij O&O in het algemeen. 

 

Wist je het antwoord op de onderzoeksvragen al voordat jullie ze zelf onderzocht hadden? 

Kies één van de volgende mogelijkheden: 

• Ja 
• Nee 
• Ik heb geen eigen onderzoek uitgevoerd 
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1 - Helemaal 

niet waar 
2 3 4 5 6 

7 - 

Helemaal 

waar 

Ik vond het erg leuk om het 

onderzoek uit te voeren 
       

Dit was een leuk onderzoek 

om te doen 
       

Ik vond dat dit een saai 

onderzoek was 
       

Dit onderzoek kon mijn 

aandacht helemaal niet vast 

houden 
       

Ik zou dit onderzoek als zeer 

interessant beschrijven 
       

Ik vond dat dit onderzoek erg 

leuk was 
       

Ik geloof dat dit onderzoek 

waardevol voor mij kan zijn 
       

Ik denk dat het uitvoeren van 

dit onderzoek nuttig is voor 

mijn O&O project 
       

Ik denk dat het uitvoeren van 

dit onderzoek belangrijk is 

voor mijn O&O project 
       

Ik denk dat het uitvoeren van 

dit onderzoek mij kan helpen 

in mijn O&O project 
       

Ik geloof dat het doen van dit 

onderzoek voordelen voor 

mij kan hebben 
       

Ik denk dat dit een belangrijk 

onderzoek is 
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Bijlage 4: Vragenlijst nameting 
 

Hulpmiddel onderzoeksvragen 

Er zijn 19 vragen in deze enquête. 

Voor het derde project van dit schooljaar heb je samen met je groepsgenoten 

onderzoeksvragen opgesteld om te beantwoorden tijdens het project. In deze enquête gaat het 

over het onderzoek dat je uit gaat voeren om een antwoord te vinden op deze 

onderzoeksvragen. 

 

Vul hier de twee eerste letters van je naam in * 

Vul uw antwoord hier in: 

 

Vul hier je groepsnummer in van het derde O&O project van dit jaar. * 

In dit veld mogen alleen cijfers ingevoerd worden. 

Vul uw antwoord hier in: 

 

Tip: Als je het niet weet kun je het vragen. 

 
Welk niveau doe je? * 

Kies één van de volgende mogelijkheden: 

• Mavo/Havo 
• Havo/Vwo 
• Vwo 
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Gebruik hulpmiddel 

Heb je gebruikt gemaakt van het hulpmiddel? * 

Kies één van de volgende mogelijkheden: 

• Ja 
• Nee 

 
Heeft het hulpmiddel je geholpen met het opstellen van onderzoeksvragen en deelvragen of 

één van beide? * 

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

Antwoord was 'Ja' bij vraag '4 [Hulpmiddelgebruikt]' (Heb je gebruikt gemaakt van het hulpmiddel?) 

Kies één van de volgende mogelijkheden: 

• Beide 
• Alleen met de onderzoeksvragen 
• Alleen met de deelvragen 

 

Wat vond je goed of handig aan het hulpmiddel? * 

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

Antwoord was 'Ja' bij vraag '4 [Hulpmiddelgebruikt]' (Heb je gebruikt gemaakt van het hulpmiddel?) 

Vul uw antwoord hier in: 

 

 

Mis je nog iets in het hulpmiddel of zou je iets veranderen? Zo ja, wat? * 

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

Antwoord was 'Ja' bij vraag '4 [Hulpmiddelgebruikt]' (Heb je gebruikt gemaakt van het hulpmiddel?) 

Vul uw antwoord hier in: 
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Heb je het hulpmiddel bekeken?  * 

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

Antwoord was 'Nee' bij vraag '4 [Hulpmiddelgebruikt]' (Heb je gebruikt gemaakt van het hulpmiddel?) 

Kies één van de volgende mogelijkheden: 

• Ja 
• Nee 

 

Waarom heb je het hulpmiddel niet bekeken? * 

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

Antwoord was 'Nee' bij vraag '8 [Bekeken]' (Heb je het hulpmiddel bekeken? ) 

Vul uw antwoord hier in: 

 

 

Waarom heb je het hulpmiddel niet gebruikt* 

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

Antwoord was 'Ja' bij vraag '8 [Bekeken]' (Heb je het hulpmiddel bekeken? ) 

Vul uw antwoord hier in: 

 

 

Zou je het fijn vinden om een hulpmiddel te hebben dat je kan helpen bij het opstellen van 

onderzoeksvragen?* 

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

Antwoord was 'Nee' bij vraag '4 [Hulpmiddelgebruikt]' (Heb je gebruikt gemaakt van het hulpmiddel?) 

Kies één van de volgende mogelijkheden: 

• Ja 
• Nee 
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Waarmee zou je hulp willen hebben voor het opstellen van onderzoeksvragen?* 

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

Antwoord was 'Ja' bij vraag '11 [HulpmiddelWillen]' (Zou je het fijn vinden om een hulpmiddel te hebben 
dat je kan helpen bij het opstellen van onderzoeksvragen? ) 

Vul uw antwoord hier in: 

 

 

Hebben jullie het hulpmiddel allemaal apart of samen als team gebruikt?* 

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

Antwoord was 'Ja' bij vraag '4 [Hulpmiddelgebruikt]' (Heb je gebruikt gemaakt van het hulpmiddel?) 

Kies één van de volgende mogelijkheden: 

Indien u 'Anders:' kiest, licht deze keuze dan toe in het bijbehorende tekstvak. 

• Allemaal apart 
• samen 
• Overige 

 

Waren er stappen of delen van het hulpmiddel die je moeilijk of lastig vond. Zo ja, welke en 

waarom?* 

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

Antwoord was 'Ja' bij vraag '4 [Hulpmiddelgebruikt]' (Heb je gebruikt gemaakt van het hulpmiddel?) 

Vul uw antwoord hier in: 
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Welke stap(pen) hebben je het meest geholpen?* 

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

Antwoord was 'Ja' bij vraag '4 [Hulpmiddelgebruikt]' (Heb je gebruikt gemaakt van het hulpmiddel?) 

Meerdere antwoorden mogelijk 

Kies alle voor u geldende mogelijkheden: 

• Stap 1 Beantwoord vraag 1, neem minstens 10 minuten en schrijf zoveel mogelijk op 
(Vraag 1: Wat weten wij al over het onderwerp van het O&O project?) 

• Stap 2 Beantwoord vraag 2, neem minstens 10 minuten en schrijf zoveel mogelijk op 
(Vraag 2: Wat zouden wij willen weten over het onderwerp van het O&O project?) 

• Stap 3 Maak van alle antwoorden op vraag 2 een vraag (vragen die op elkaar lijken 
mogen samengevoegd worden tot één vraag) 

• Stap 4 Ga voor alle opgestelde vragen één voor één door het schema 

 

Hoe heb je het schema op de achterkant van het hulpmiddel gebruikt? Ben je voor elke vraag 

alle hokjes langsgegaan?* 

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

Antwoord was 'Ja' bij vraag '4 [Hulpmiddelgebruikt]' (Heb je gebruikt gemaakt van het 

hulpmiddel?) 

Vul uw antwoord hier in: 

 

 

Wat vind je het moeilijkst aan het opstellen van onderzoeksvragen?* 

Vul uw antwoord hier in: 
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Beantwoorden onderzoeksvragen project 3 

Voor het derde project van dit jaar heb je samen met je groepsgenoten onderzoeksvragen 
opgesteld om te beantwoorden tijdens het project. In deze enquête gaat het over het 
onderzoek dat je gaat doen om een antwoord te vinden op deze onderzoeksvragen. 

Als je geen onderzoeksvragen hebt opgeschreven in het voorstel, vul je de volgende vragen in 
over onderzoek doen bij O&O in het algemeen. 

 

Weet je het antwoord op de onderzoeksvragen al? * 

Kies één van de volgende mogelijkheden: 

• Ja 
• Nee 
• Wij hebben geen onderzoeksvragen opgesteld 
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Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel:* 

 
1 - Helemaal 

niet waar 
2 3 4 5 6 

7 - 

Helemaal 

waar 

Het lijkt mij leuk onderzoek 

om te doen 
       

Het lijkt mij erg leuk om het 

onderzoek uit te voeren 
       

Ik denk dat dit een saai 

onderzoek wordt 
       

Ik denk dat dit onderzoek 

mijn aandacht helemaal niet 

zal kunnen vasthouden 
       

Ik zou dit onderzoek als heel 

interessant beschrijven 
       

Ik denk dat dit onderzoek erg 

leuk zal zijn 
       

Ik geloof dat dit onderzoek 

waardevol voor mij kan zijn 
       

Ik denk dat het uitvoeren van 

dit onderzoek nuttig is voor 

mijn O&O project 
       

Ik denk dat het uitvoeren van 

dit onderzoek belangrijk is 

voor mijn O&O project 
       

Ik denk dat het uitvoeren van 

dit onderzoek mij kan helpen 

in mijn O&O project 
       

Ik geloof dat het doen van dit 

onderzoek voordelen voor 

mij kan hebben 
       

Ik denk dat dit een belangrijk 

onderzoek is 
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Verzend uw enquête. 
Bedankt voor uw deelname aan deze enquête. 
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Bijlage 5: Codeboek 
 

Groepsnummer 

Dit is het groepsnummer dat bij de onderzoeksvraag vermeld staat. 

 

Niveau 

Dit is het opleidingsniveau dat bij de onderzoeksvraag vermeld staat. 

 

Projectnummer 

Dit is het nummer van het project dat boven de onderzoeksvragen vermeld staat. 

 

Vraagnummer 

Vul hier het nummer van de onderzoeksvraag in. 

 

Ingeleverd 

Is er een vraag ingeleverd? 

 

Niks ingeleverd (0) Wanneer in het schema staat: niks 
ingeleverd. 

Niet ingevuld (1) Wanneer in het schema staat: niet ingevuld. 
Vraag ingevuld (2) Er staat een vraag in de lijst bij het kopje 

vraag. 
 

Wanneer je bij de vorige vraag een 0 of 1 ingevuld hebt hoeven de volgende vragen niet 

ingevuld te worden. 

 

Verwonderingsvragen 

 

Basisvragen (1) Feiten vragen: vragen meestal alleen om een 
herinnering van feiten en zijn vaak gesloten 
vragen. Dit zijn vragen die te maken hebben 
met informatie dat je in een tekstboek terug 
kunt vinden, een simpele observatie bij een 
gebeurtenis of een vraag die aan een expert 
gesteld kan worden. 
 
Voorbeelden:   

- Wat betekent MVO? 
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- Wat is licht? 
 
Procedurele vragen: met deze vragen wordt 
vaak gevraagd naar een verduidelijking van 
procedure of hoe een taak uitgevoerd moet 
worden. 
 
Voorbeelden: 

- Hoe moet het eindproduct 
gepresenteerd worden? 

 
Verwonderingsvragen (2) Verwonderingsvragen zijn vragen die 

focussen op voorspellingen, verklaringen en 
oorzaken in plaats van feiten of het oplossen 
van hiaten in kennis. 

Onduidelijk of niet te classificeren (0) De vraag is te onduidelijk om te classificeren 
of is niet te classificeren. Bijvoorbeeld 
wanneer de door de leerlingen ingevulde 
onderzoeksvraag geen vraag is. 

 

Onderzoekbare vragen 

Niet onderzoekbare vraag (1) Niet onderzoekbare vragen zijn: 
- Basis informatie vragen; vragen die 

beantwoord kunnen worden met 
simpele informatie of basis feiten. 

- Complexe informatie vragen; vragen 
waarvan het antwoord voorbij het 
begrip van de leerling gaan. Dit zijn 
vaak waarom en hoe vragen. 

- Religieuze of filosofische vragen; 
vragen die niet door wetenschap 
beantwoord kunnen worden. 

Onderzoekbare vraag (2) Een onderzoekbare vraag is een vraag die 
beantwoord kan worden met behulp van zelf 
verzamelde en verwerkte data. De vraag kan 
bijvoorbeeld beantwoord worden door een 
interview/ enquête, test, proefopstelling 
of observatie. 

Onduidelijk of niet te classificeren (0) De vraag is te onduidelijk om te classificeren 
of is niet te classificeren. Bijvoorbeeld 
wanneer de door de leerlingen ingevulde 
onderzoeksvraag geen vraag is. 
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De hierop volgende vragen dienen alleen ingevuld te worden wanneer de vraag geclassificeerd 

is als onderzoekbare vraag 

Kwaliteit onderzoekbare vraag 

 

Uitvoerbaarheid Niet uitvoerbaar (1) - Vragen waar leerlingen niet zelf 
originele data kunnen 
verzamelen om gestelde 
vragen te beantwoorden. 

- Vragen die zich niet lenen voor 
hands-on praktische 
activiteiten. 

Uitvoerbaar (2) - Vragen die zich lenen voor 
hands-on praktische 
activiteiten. 

- De leerling kan originele data 
verzamelen om de gestelde 
vraag te beantwoorden. 

Onduidelijk (0) - De vraag is niet specifiek 
genoeg gesteld om iets over de 
uitvoerbaarheid te zeggen. 

Uitdagend Niet uitdagend (1) - De vraag is niet uitdagend op 
cognitief vlak. 

- De vraag biedt geen of weinig 
mogelijkheden voor de leerling 
om zijn kennis en vaardigheden 
toe te passen en/of uit te 
breiden. 

Uitdagend (2) - De vraag is uitdagend op 
cognitief vlak. 

- De vraag biedt mogelijkheden 
voor de leerling om zijn kennis 
en vaardigheden toe te passen 
en/of uit te breiden. 

Onduidelijk (0) - De vraag is niet specifiek 
genoeg gesteld om iets over de 
uitvoerbaarheid te zeggen. 

Praktische 
haalbaarheid 
 

Niet haalbaar (1) - De vraag is niet te 
beantwoorden binnen 10 uur. 

- De vraag is niet te 
beantwoorden met de 
middelen die de leerlingen 
redelijkerwijs tot hun 
beschikking hebben. 

- Het beantwoorden van de 
vraag kan niet gedaan worden 
zonder complexe analytische 
technieken 

- Het beantwoorden van de 
vraag is gevaarlijk voor de 
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leerling of de omgeving van de 
leerling. 

Haalbaar (2) - De vraag is te beantwoorden 
binnen 10 uur. 

- De vraag is te beantwoorden 
met de middelen die de 
leerlingen redelijkerwijs tot hun 
beschikking hebben. 

- Het beantwoorden van de 
vraag kan gedaan worden 
zonder complexe analytische 
technieken. 

- Het beantwoorden van de 
vraag is niet gevaarlijk voor de 
leerling of de omgeving van de 
leerling. 

Onduidelijk (0) - De vraag is niet specifiek 
genoeg gesteld om iets over de 
uitvoerbaarheid te zeggen. 

Formulering Onduidelijk (0) Zonder extra informatie is het niet 
mogelijk om het onderzoek uit te 
voeren omdat het niet duidelijk is 
welke vraag precies beantwoord moet 
worden. 

Duidelijk (1) Als de vraag nu aan een andere O&O 
leerling gegeven wordt die het project 
niet kent, is deze vraag dan zo precies 
dat deze leerling de vraag kan 
beantwoorden op de bedoelde manier. 

Opstellen vraag Geen vraagvorm (0) De onderzoekbare vraag is niet op een 
vragende manier opgesteld. 

Vraagvorm (1) De onderzoekbare vraag is op een 
vragende manier gesteld. (Een 
vraagteken is niet van belang.) 

 

 

 


