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Samenvatting 
Dit onderzoek richt zich op het ontwikkelen en evalueren van (nieuw) lesmateriaal voor het nieuwe 

vak Wetenschapsoriëntatie op het dr.-Knippenbergcollege. Het lesmateriaal moet geschikt zijn voor 

alle leerjaren van het vak wetenschapsoriëntatie en voor alle onderzoeksrichtingen. Daarvoor is een 

complete leerlijn met leerdoelen ontworpen binnen dit onderzoek. De doelstelling is om met behulp 

van lesmateriaal de docenten te ondersteunen in het onderwijzen van onderzoek doen. De 

lessencyclus bestaat uit de curriculumonderdelen leerdoelen, leeractiviteiten, een uitwerking van de 

rol van de docent, voorbeeld lesmateriaal en toetsingsmateriaal.  

Om tot de uiteindelijke lessencyclus te komen zijn ontwerpeisen opgesteld aan de hand van 

visiedocumenten en mondeling overleg met de schoolleiding en betrokken docenten. Vanuit deze 

ontwerpeisen zijn leeractiviteiten en een didactische methode gekozen met daarbij ook passende 

toetsingsmethodes. Met deze achtergrond informatie is een lessencyclus geformuleerd met 

handvatten die de docent kunnen helpen om vorm te geven aan het onderwijs binnen het vak 

Wetenschapsoriëntatie. De materialen in dit document zijn bedoeld als inspiratie en hulpmiddelen 

om uiteindelijk een eigen lessenreeks te ontwerpen. 

Met behulp van een interview procedure is geëvalueerd hoe de ontworpen lessencyclus functioneert 

binnen de lessen wetenschapsoriëntatie. Vanuit de betrokken docenten wordt de lessencyclus op dit 

moment beschreven als goed aansluitend bij de visie op het vak en de behoeftes van de docenten. 

Verder evaluatie nodig gezien de korte tijd en beperkte mate waarin de lessencyclus is gebruikt. De 

aanbeveling is om daarnaast het curriculum verder uit te breiden door leerlijnen te formuleren voor 

leerinhoud, toetsing, leeromgeving. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van de kennis die binnen 

de organisatie aanwezig is, zoals ook in dit onderzoek gebeurd is. 
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1. Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt beschreven wat het doel van dit onderzoek is. Daarbij wordt aandacht 

besteed aan de motivatie voor het gekozen onderwerp van onderzoek en de problemen die het 

beoogd op te lossen. Vanuit deze informatie worden de onderzoeksvragen geformuleerd. Het 

hoofdstuk sluit af met het beschrijven van de ontwerpeisen voor het te ontwikkelen materiaal. 

1.1. Probleemstelling 
De schoolleiding en de docenten van het dr.-Knippenbergcollege ervaren op dit moment een 

probleem binnen het VWO-onderwijs. De leerlingen binnen de VWO afdeling hebben onvoldoende 

onderzoeksvaardigheden om een profielwerkstuk uit te voeren dat voldoende inhoud en waarde 

heeft. Het niveau waarop deze werkstukken worden uitgevoerd ligt in de ogen van de schoolleiding 

en de docenten te ver van de eindtermen. Leerlingen hebben de capaciteiten om werk af te leveren 

op een hoger niveau dan ze nu doen. Leerlingen zouden in staat moeten zijn om dit onderzoek te 

doen op academische niveau aansluitend op het niveau van een eerstejaars student. Daarnaast is de 

schoolleiding op zoek naar een duidelijk onderscheidend profiel, een nadruk op academische 

vaardigheden wordt gezien als een mogelijkheid hierin. Het uitvoeren van onderzoeksvaardigheden 

wordt als moeilijk ervaren door leerlingen en het onderwijzen ervan als moeilijk door docenten. Om 

onderwijs te ontwerpen dat aansluit bij het vormgeven van onderzoeksvaardigheden en de rol van 

onderzoek binnen schoolvakken is hulp nodig.  

1.1.1. Belangen voor de school 

Het dr.-Knippenbergcollege wil onderzoeksvaardigheden in het curriculum implementere via het vak 

wetenschapsoriëntatie. Vanuit het afdelingsplan VWO van het dr. Knippenbergcollege, geschreven 

door afdelingsleiders M. Maas en T. Strik (2014), kunnen de belangen voor de school bij het invoeren 

van het vak wetenschapsoriëntatie benoemd worden. Het onderwijs binnen wetenschapsoriëntatie 

is uiteindelijk bedoeld om leerlingen voor  te bereiden op wetenschappelijk onderwijs.  

Er is een maatschappelijk belang om leerlingen dusdanig voor te bereiden omdat er vraag is vanuit 

de samenleving individuen met wetenschappelijke kennis. Organisaties zijn op zoek naar mensen die 

bekend zijn met de wetenschappelijke methode en op zoek naar excellente studenten. Ze vragen 

naar studenten die eigen verantwoordelijkheid nemen en in staat zijn om met complexe problemen 

aan te pakken. Daarnaast is probleemoplossend vermogen een belangrijke eigenschap voor 

organisaties.  

Er is een persoonlijk belang voor de leerlingen omdat een wetenschappelijke achtergrond hen opzet 

voor succes bij een vervolgopleiding. Vanuit het academisch referentie kader wordt benoemd dat 

universiteiten op zoek zijn naar studenten die in staat zijn om van een  onderzoek te herkennen 

welke type het betreft evenals de bijbehorende beperkingen. Daarnaast worden ervaring op doen 

met het lezen van academische teksten en ervaring op doen met het omgaan met getallen benoemd 

als pluspunten. 

Als laatste is er voor de school een belang, door deze vorm van onderwijs toe te voegen kan het dr.-

Knippenbergcollege zich namelijk onderscheiden van andere scholen in de regio. Dit wordt ook 

benoemt in het afdelingsplan VWO (Maas & Strik, 2014). Daarnaast is een goede aansluiting tussen 

de VWO-afdeling en het hoger onderwijs iets waarmee geadverteerd kan worden. Afsluitend is er de 
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overtuiging dat wetenschapsoriëntatie een manier is om zowel de samenwerking tussen vaksecties 

binnen de school te verstevigen als om de samenwerking met andere scholen (de Jong, 2015). 

1.1.2. Visie op wetenschapsoriëntatie  

De invulling voor het eerste leerjaar van het vak wetenschapsoriëntatie op het dr.-
Knippenbergcollege die beschreven wordt in het implementatieplan WON (de Jong, 2015) is één les 
waarbij college wordt gegeven over de ideeën en de filosofie achter wetenschappelijk onderzoek. 
Daarnaast een dagdeel waarin leerlingen zelfstandig aan het werk zijn om die vaardigheden en 
concepten in de praktijk te brengen, door zelf kleinschalig onderzoek te doen. Voor de eerste twee 
leerjaren is er lesmateriaal ontwikkeld, primair gericht op de theorie achter de wetenschap, 
zogenoemd wetenschapsfilosofie. In het derde leerjaar wordt projectmatig onderzoek gedaan door 
de leerlingen. Voor de verder leerjaren worden nog materialen ontwikkeld, de huidige materialen 
worden geëvalueerd. 
 
In het implementatieplan WON (de Jong, 2015) wordt het onderwijs binnen wetenschapsoriëntatie 
beschreven door de volgende kernpunten voor de leerlingen; keuzemogelijkheden, ontwikkelen van 
vaardigheden,  beheersen van vakjargon en praktijkonderwijs.  De school wil de leerlingen vrij laten 
om zelf keuzes te maken, maar de leerlingen moeten voldoende richting te hebben om geholpen te 
worden door alle begeleiders, ongeacht diens achtergrond. Door bepaalde standaardprocedures en 
documenten te hanteren, kunnen de begeleiders de voortgang van de leerlingen volgen en hen 
helpen bij vaardigheden en kennisonderdelen waaraan het nog schort. Voor leerlingen moet het 
onderwijs echter ongedwongen zijn. Zij kunnen open vragen stellen en zelf op zoek gaan naar 
antwoorden. Zij hebben houvast aan de structuur die de docenten aanbieden, waarbij ze al doende 
leren. Door gedeelten van hun onderzoek op een standaard manier te documenteren kunnen ze 
hierop ook makkelijker reflecteren, daarnaast hebben ze een leidraad om te gebruiken tijdens het 
communiceren met de begeleiders. 

1.1.3. Behoefte van docenten 

Vanuit het bijwonen van de werkbijeenkomsten binnen de school, gecombineerd met mondelinge 

overleg met afdelingsleider drs. T. Strik en coördinator wetenschapsoriëntatie drs. W. de Jong ben ik 

gekomen tot de volgende observaties over de onderwijskundige standpunten en overtuigingen van 

het betrokken docententeam. 

Van het team Wetenschapsoriëntatie wordt gevraagd om een vernieuwende vorm van onderwijs te 

ontwikkelen waarbij praktijk en theorie met elkaar verweven zijn.  De docenten zijn bezig met het 

ontwerpen van de lessen en zijn zoekende naar een uniforme structuur voor een lessencyclus binnen 

het vak Wetenschapsoriëntatie. Vanuit de docenten komt nu de vraag naar lesmateriaal voor het vak 

Wetenschapsoriëntatie dat gebruikt kan worden zowel alfa, bèta als gamma vakken. Alle 

schoolvakken moeten in de basis dezelfde structuur gebruiken voor de lessencyclus, het maken van 

opdrachten en het beoordelen van deze opdrachten. Op die manier hebben de leerlingen een 

houvast binnen hun leerproces, ze zijn bekend met de stappen die doorlopen worden. Zij leren 

nieuwe vaardigheden en kennis binnen een bekende structuur. Voor de docenten maakt de structuur 

en inhoud het gemakkelijk om met zowel de leerlingen als collega’s te communiceren over de 

lesinhoud, het leerproces en het beoordelingsproces. Mijn onderzoeksvraag is daarbij welke 

activiteiten van de docent in dit geval bijdragen aan een efficiënte leeromgeving binnen het vak 

Wetenschapsoriëntatie. Daarnaast moeten er voor de leerlingen ook activiteiten beschreven zijn die 

hen helpen om hun leerdoelen te bereiken. Docenten die minder bekend zijn met het doen van 

onderzoeken en het onderwijzen hiervan kunnen dit lesmateriaal gebruiken als leidraad. Ze worden 

ondersteund en weten op welke manier zij de doelstellingen van het vak wetenschapsoriëntatie 
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kunnen behalen. Voor de docenten bestaat het vak wetenschapsoriëntatie uit de volgende 

kernpunten; uniforme begeleidingsstructuur, beschreven doelstellingen, inzet als expert op 

vakgebied en uniforme beoordeling. 

1.2. Ontwerpeisen 
Samenvattend kunnen de volgende ontwerpeisen geformuleerd worden voor het te ontwerpen 

lesmateriaal: 

 Onderzoeksvaardigheden worden aangeboden. 

 De leerling heeft een keuze en kan eigen interesses volgen. 

 Zowel de leerling als de docent wordt structuur aangeboden. 

 Leeractiviteiten worden aangeboden voor zowel alfa-, bèta- als gamma vakken. 

1.3. Doelstelling 
Dit onderzoek richt zich op het ontwikkelen en evalueren van (nieuw) lesmateriaal voor het nieuwe 

vak Wetenschapsoriëntatie op het dr.-Knippenbergcollege. Het lesmateriaal moet geschikt zijn voor 

alle leerjaren van het vak wetenschapsoriëntatie en voor alle onderzoeksrichtingen. Daarvoor 

ontwerp ik een complete leerlijn met leerdoelen. De doelstelling is om met behulp van dit materiaal 

de docenten te ondersteunen in het onderwijzen van onderzoek doen. De lessencyclus bestaat uit 

leerdoelen, leeractiviteiten, een uitwerking van de rol van de docent, voorbeeld lesmateriaal en 

toetsingsmateriaal.  

1.4. Onderzoeksvragen 
Vanuit de hiervoor beschreven onderdelen kan de volgende hoofdvraag geformuleerd worden: 
 
“Hoe ziet een bruikbare lessencyclus er uit binnen de lessen Wetenschapsoriëntatie op het 
Knippenbergcollege om leerlingen adequaat voor te bereiden op wetenschap in het hoger 
onderwijs?” 
 
Kijkend naar de eerder genoemde aandachtspunten vanuit het docententeam kunnen de volgende 
deelvragen opgesteld worden: 

1. Aan welke ontwerpeisen moet het lesmateriaal voor de lessen Wetenschapsoriëntatie 
voldoen om te passen bij de visie van onderwijs zoals deze geformuleerd is op het dr-
Knippenbergcollege? 

2. Welke leerdoelen kunnen geformuleerd worden voor de lessen Wetenschapsoriëntatie aan 
de hand van een model voor onderzoek doen? 

3. Welke leerlingactiviteiten dragen bij aan het ontwikkelen van de gewenste 
leerlingvaardigheden en welke didactiek past daarbij vanuit de rol van de docent? 

4. Op welke manier kunnen de leerlingvaardigheden beoordeeld worden die beschreven 
worden in de visie voor Wetenschapsoriëntatie? 

5. Hoe ziet een lessencyclus er uit gebaseerd op de antwoorden van onderzoeksvragen 1 t/m 4? 
6. Hoe functioneert het te ontwikkelen materiaal volgens betrokken docenten binnen de lessen 

wetenschapsoriëntatie? 
 

De eerste vraag is beantwoord binnen de inleiding. Vraag twee, drie en vier worden beantwoord 

binnen hoofdstuk 2 aan de hand van theorie en eerder onderzoek. De laatste twee vragen komen 

aanbod in de resterende hoofdstukken.  
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2. Theoretisch kader 
Het curriculum web van Van den Akker (2013) wordt hier gebruikt om te beschrijven welke 

onderdelen van het curriculum wetenschapsoriëntatie een plaats hebben binnen dit onderzoek.  

Centraal staat de visie op wetenschapsonderwijs zoals eerder beschreven. Vandaaruit worden aan de 

hand van een model voor onderzoek doen leerdoelen gedefinieerd voor elke fase van onderzoek. 

Vervolgens wordt aan de deskundigheid van de docent overgelaten welke exacte vakinhouden hierbij 

passen. Wel worden leeractiviteiten beschreven die aansluiten op de benoemde visie. Daarbij wordt 

ook de rol van de docent beschreven. Ook materialen ter ondersteuning van deze docentrol, als ook 

materialen voor leerlingactiviteiten worden aangereikt. Als laatste is er aandacht voor toetsing van 

de geformuleerde leerdoelen en leeractiviteiten. De daadwerkelijke groepering, leeromgeving en 

tijdsplanning is opengelaten aan de docent. De aangereikt materialen zijn niet uitputtend maar zijn 

bedoeld ter inspiratie. 

 

Figuur 2.1 Curriculumweb aangepast: Van den Akker (2013) 

Voordat de individuele onderdelen besproken worden eerst een notitie over curriculumontwerp. In 

Tabel 2.1 worden zes vormen van het curriculum weergegeven uit de werken van Goodlad (1979) en 

van van den Akker (2003). Dit overzicht wordt hier aangehaald om erop te wijzen dat er grote 

verschillen kunnen ontstaan bij het uitwerken van de visie voor een vak naar de daadwerkelijke 

leeropbrengsten van de leerlingen. Van den Akker & Thijs (2009) beschrijven met welke methode de 

verschillende onderdelen van dit overzicht geëvalueerd kunnen worden. 

Tabel 2.1 Zes vormen van het curriculum 

Voorgenomen Ideaal Visie voor het vak 

Formeel/Beschreven Doelen zoals beschreven in het curriculum materiaal 

Uitgevoerd Waargenomen Curriculum geïnterpreteerd door de gebruikers 

Uitgevoerd Proces van onderwijzen en leren 

Behaald Ervaren Waargenomen leerervaringen van de leerlingen 

Geleerd Leeropbrengsten van de leerlingen 
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Binnen dit onderzoek wordt een voorgenomen curriculum beschreven door middel van de 

lessencyclus. Vervolgens wordt door bevragen van experts geëvalueerd hoe de lessencyclus aansluit 

bij het ideale curriculum, de visie op het vak. Binnen het bevragen van de experts wordt ook 

beoordeeld hoe de lessencyclus, dus het beschreven curriculum, en het uitgevoerde curriculum op 

elkaar aansluiten. 

2.1. Visie 
De visie op wetenschapsoriëntatie is in de inleiding beschreven. Daarmee is dan ook antwoord 

gegeven op de eerste onderzoeksvraag, resulterend in de ontwerpeisen uit sectie 1.2. In bijlage A is 

een uitgebreidere samenvatting opgenomen van het implementatieplan wetenschapsoriëntatie, 

geschreven door W. de Jong, coördinator wetenschapsoriëntatie (2015), waarin de leeromgeving en 

leerervaring verder beschreven zijn.  

2.2. Leerdoelen en leerinhoud 
De inhoudelijke basis structuur van de lessencyclus wordt gevormd door de onderzoekscyclus. De 

leerlingen doorlopen deze cyclus stapsgewijs. Om binnen de lessencyclus duidelijk te kunnen 

communiceren als docent en leerlingen over het daadwerkelijke onderzoeksproces en de 

bijbehorende doelen en werkvormen kan een model dat de onderzoekscyclus weergeeft behulpzaam 

zijn. Daarnaast geeft zo’n model de leerling handvaten om zich zelf door het onderzoeksproces te 

leiden en voor de docent om de leerling te ondersteunen en richting te geven binnen dat proces 

(Pedaste, Mäeots, Siiman, de Jong, van Riesen, Kamp, Manoli, Zacharia & Tsourlidaki, 2015). 

Om duidelijke communicatie mogelijk te maken tussen leerling en docent is het handig om over een 

gezamenlijk model voor het doen van onderzoek te hebben (Donham, 2001). Een model dient daarbij 

de volgende doelen (Alberta learning, 2004): 

 Het geeft een structuur die de docent kan gebruiken bij het opzetten van lesactiviteiten. Er 

kunnen vaardigheden en begrippen gekoppeld worden aan elke fase van het model.  

 Voor de docent is het ook een hulpmiddel om de emotionele toestand van de leerlingen te 

begrijpen. Het doen van onderzoek kan een emotioneel proces zijn: soms frustrerend, soms 

boeiend. Een model kan de docent helpen om de leerlingen te ondersteunen in het omgaan 

met deze emoties en het reflecteren hierop.   

 Het model dient als een vaktaal die zowel de leerlingen als de docent gebruiken. Door 

duidelijk af te spreken hoe elke fase heet en wat welke fase inhoudt kan er duidelijker 

gecommuniceerd worden over de verschillende onderdelen van het proces. 

 Het model is voor de leerlingen een leidraad in het onderzoeksproces. Vanuit het model is 

duidelijk te zien wat de volgende stap is in het proces. Daarnaast geeft het hen een beter 

overzicht van het gehele onderzoeksproces. 

 Een model geeft ook docenten handvaten om de vooruitgang van leerlingen beter te kunnen 

volgen. Het laat zien hoe goed leerlingen bepaalde vaardigheden en processen begrijpen en 

beheersen. Het geeft ook de mogelijkheid om het onderzoeken te verspreiden over 

verschillende docenten en vakgebieden, wanneer elke docent dezelfde standaarden 

handhaaft.  



8 

 

Er wordt hier gekozen om het model van Pedaste et al. (2015)  te gebruiken. Figuur 2.2 is het 

voorgestelde model voor onderzoek doen dat met de leerlingen gebruikt wordt als 

communicatiemiddel, het model van Pedaste et al. (2015) vertaald naar het Nederlands. 

 

Figuur 2.2 Model voor Wetenschapsoriëntatie 

De keuze voor het model van Pedaste et al. (2015) komt neer op de manier waarop dit model 

ontstaan is. Dit model is ontwikkeld door analyse te doen van verschillende modellen in de literatuur 

en praktijk. Hierbij zijn 32 studies op het gebied van onderzoekend leren en de verschillende 

definities van de fasen van onderzoek bekeken.  Hieruit zijn gemeenschappelijke termen 

gecombineerd. Dit resulteert in een model dat de onderzoekscyclus als geheel zo compleet mogelijk 

weergeeft. 

In het model van Pedaste et al. (2015) zijn vijf categorieën te zien met in totaal negen onderdelen. De 

vijf categorieën zijn oriëntatie, conceptvorming, onderzoek, conclusie en discussie. De negen 

onderdelen zijn oriëntatie, formuleren van onderzoeksvragen, formuleren van een hypothese, 

onderzoeking, experimentatie, data-analyse, conclusie, communicatie en reflectie. Afhankelijk van de 

onderzoeksrichting en de methode van onderzoek doen zullen er verschillende wegen mogelijk zijn 

(zie Figuur 2.2).  

Om te verduidelijking wat er met elke van de fasen en onderdelen bedoeld wordt volgt nu een 

beschrijving van de verschillende fasen en onderdelen. 

 Oriëntatie is gebaseerd op het stimuleren van interesse en nieuwsgierigheid. Het onderwerp 

wordt uitgekozen, aangedragen of gezocht (Scanlon, Anastopoulou, Kerawalla & Mulholland, 

2011). Het is vooral een verkennende fase. 
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 Conceptvorming is een proces waarin verkend wordt welke begrippen en ideeën bij het 

onderwerp horen. In het onderdeel Onderzoeksvragen worden te onderzoeken vragen 

opgesteld (White & Frederiksen, 1998). In de onderdeel Hypothesen wordt er indien van 

toepassing een veronderstelling bij het onderwerp geformuleerd die getest gaat worden (de 

Jong, 2006). 

 Onderzoek is een fase waarin er actief op zoek wordt gegaan naar een antwoord. In het 

algemeen worden hier activiteiten gedaan zoals het verkennen van theorie, doen van 

observaties, ontwerpen van verschillende experimenten, doen van voorspellingen en het 

interpreteren van uitkomsten (de Jong, 2006; Lim, 2004; White & Frederiksen, 2005). 

Hierbij zijn twee verschillende aanpakken te onderscheiden, namelijk ontdekking en 

experimenteren. Dit kunnen gezien worden als parallelle onderdelen met ieder een eigen 

insteek. Beide onderdelen bevatten echter activiteiten waarbij leerlingen onderzoekende 

activiteiten ontwerpen en uitvoeren, zoals het kiezen van de juiste methode en de juiste 

apparatuur of instrumenten. Tijdens beide onderdelen wordt er data verzameld. 

o In het onderdeel onderzoeking (exploration)  wordt er op een systematische manier 

gezocht naar een relatie tussen de verschillende begrippen (Lim, 2004). Hierbij is een 

hypothese niet noodzakelijk, maar een duidelijke planning wel.  

o Bij het onderdeel experimenteren wordt er vanuit een hypothese gekeken naar de 

variabelen die van toepassing zijn. Hiermee wordt een plan gemaakt om te kijken op 

welke wijze de hypothese het beste getest kan worden.  

o Tijdens het onderdeel data-analyse wordt de verzamelde data bekeken en wordt er 

nieuwe kennis opgemaakt uit de resultaten (Bruce & Casey, 2012; Justice, Warry, 

Cuneo, Inglis, Miller & Rice, 2002; Lim, 2004; White & Frederiksen, 1998; Wilhelm & 

Walters, 2006). De uiteindelijke uitkomst is een relatie tussen de onderzochte 

begrippen. Dit resultaat stelt de onderzoeker in staat om terug te gaan naar de 

onderzoeksvraag of hypothese en daarbij een conclusie te formuleren. 

 Conclusie is de fase waarin er wordt gekeken of er antwoord kan worden gegeven op de 

onderzoeksvraag. Er wordt gekeken of de resultaten de hypothese ondersteunen of dat er 

verder onderzoek nodig is (Scanlon et al, 2011; White, Shimoda, & Frederiksen, 1999). Het 

kan zijn dat hierbij nieuwe inzichten geformuleerd moeten worden. 

 Discussie is een fase die bestaat uit twee onderdelen, communicatie en reflectie. 

Communicatie gaat vooral om inhoudelijke uitkomsten van het onderzoek terwijl reflectie 

meer gericht is om het proces van de onderzoekscyclus. Zowel communicatie als reflectie kan 

betrekking hebben op de cyclus als geheel als op een specifieke fase van de cyclus. Vandaar 

de lint structuur in Figuur 2.2 Model voor WetenschapsoriëntatieFiguur 2.2, vergeleken met 

de blokstructuur van de overige fasen. 

o Communicatie is een extern proces waarbij leerlingen hun resultaten en conclusies 

communiceren naar anderen, bijvoorbeeld via een presentatie of verslag. Hierbij 

ontvangen zij feedback en commentaar van hun publiek (Scanlon et al. 2011). Soms 

kan hoor en wederhoor een onderdeel zijn om eigen ervaringen beter toe te lichten. 

(Bruce & Casey, 2012). 

o Reflectie is gedefinieerd als een proces waarin gekeken wordt naar de eigen 

ervaringen. Bijvoorbeeld hoe succesvol een leerling het onderzoek vindt, welke 

ideeën ze voor een nieuw onderzoek zien hierna, hoe ze het proces zouden 

verbeteren bij een volgende cyclus. (Lim, 2004; White & Frederiksen, 1998). Het is 
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vooral een intern proces. De docent kan hier echter wel op allerlei manieren aan 

bijdragen. Activiteiten zoals het een rollenspel, beschrijven van het onderzoek en 

leidende vragen kunnen leerlingen helpen (Runnel, Pedaste,& Leijnen, 2013). Dit 

stelt de leerlingen in staat om een hoger niveau van reflectie te behalen (Leijen, 

Valtna, Leijen, & Pedaste, 2012).  

Nu er een model vastgesteld is zullen er ook structuren nodig zijn om dit in de lespraktijk te 

gebruiken, zoals stappenplannen of heuristieken. Een voorbeeld hiervan is de Science Writing 

Heuristic, een methode die ontwikkeld is om leerlingen te helpen met het doen van onderzoek in de 

exacte vakken. De Science Writing Heuristic (SWH)  is een compacte methode ontworpen om 

leerlingen te helpen met het doen van onderzoek door hen de denkstappen die ze doen te laten 

uitschrijven (Burke, Greenbowe,  & Hand, 2006; Keys, Hand, Prain, & Collins, 1999; Poock, Burke, 

Greenbowe & Hand, 2004; Poock, Burke, Greenbowe & Hand, 2007).   

Aan de hand van het model in Figuur 2.2 wordt er ook een template lijkend op het SWH-template 

geformuleerd. In Tabel 2.2 is dit template terug te vinden. De daadwerkelijke vragen kunnen 

natuurlijk afwijken van dit voorstel maar het onderliggende principe wordt hiermee geïllustreerd.  

Tabel 2.2 Standaard vragen bij het onderzoeksmodel 

Onderzoek Leerlingen beantwoorden: 

Oriëntatie Wat vind ik interessant? Wat is hierover al bekend? Wat zou 
ik hierover willen leren/weten? 

Vragen Wat zijn mijn vragen hierbij? Wat is een goede 
onderzoekvraag hierbij? 

Hypothese Welke mogelijke antwoorden op de onderzoeksvraag zijn er? 
Waarop baseer ik deze antwoorden?(bronnen) 

Onderzoek 
(analyse/experiment) 

Welke vorm van onderzoek doen kan ik gebruiken? Welke 
onderdelen horen hierbij? Welke apparatuur heb ik nodig? 
Aan wie kan ik hulp vragen? Wat observeer ik tijdens het 
onderzoek Welke stappen heb ik daadwerkelijk 
doorlopen?(logboek) 

Data-interpretatie Welke observaties komen overeen? Welke gegevens vallen 
op? Wat zijn trends die naar voren komen? 

Conclusie Welke conclusie kan ik trekken? Hoe onderbouw ik deze 
conclusies? 

Communicatie Hoe kan ik mijn resultaten delen met anderen? Welke 
resultaten zijn belangrijk om te delen met anderen? Waar heb 
ik hulp bij nodig? 

Reflectie Wat heb ik geleerd over het onderwerp? Wat heb ik geleerd 
over onderzoek doen? Welke zaken kan ik verbeteren? Wat is 
al goed gegaan? 

2.2.1. Definitie van leerdoelen 

Met een gekozen model voor onderzoek kunnen er nu dan ook leerdoelen geformuleerd worden 

voor een doorlopende leerlijn wetenschapsoriëntatie. In bijlage B is de geformuleerde leerlijn terug 

te vinden. De leerdoelen die uiteindelijk behaald dienen te worden, worden hierna beschreven per 

stap binnen het model van Pedaste et al. Een leerling beheerst na zes leerjaren alle beschreven 

handelingen en vaardigheden. 
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Bij de oriëntatie is een leerling in staat om bij een onderwerp een probleem te herkennen in dit in de 

context te beschrijven. De wetenschappelijk relevantie van het onderwerp wordt onderbouwd. Bij 

het onderwerp kan een leerling wetenschappelijke bronnen vinden die valide en betrouwbaar zijn. 

De leerling kan reflecteren bij zijn/haar leerpunten in het uit te voeren onderzoek. 

De leerling kan een betrouwbare en valide vraag formuleren bij de probleem stelling. Vanuit de vraag 

en de wetenschappelijke discipline van het onderwerp kan een bijpassende methode geselecteerd en 

verantwoord worden. Vanuit de onderzoeksvraag kan dan een hypothese met een H0 en een H1 

opgesteld worden indien nodig.  

De leerling kan vervolgens een betrouwbaar en valide onderzoek uitvoeren door middel van 

activiteiten die passen bij de methode. Daarbij kan de leerling samenwerken met anderen in een 

onderzoeksgroep. Een logboek wordt gebruikt om de uitvoering te verantwoorden. 

Tijdens de data-analyse worden de gegevens verwerkt, indien nodig via statistische analyse. 

Literatuur wordt getoetst en toegepast op de onderzoeksvragen. Vanuit de verzamelde gegevens 

worden resultaten geformuleerd waarmee valide en betrouwbare conclusies kunnen worden 

geformuleerd. 

Bij de conclusie formuleert de leerling antwoorden op de onderzoeksvragen aan de hand van de 

verwerkte resultaten. Sterkte en zwakke punten van deze conclusies worden benoemd. 

De leerling communiceert het onderzoek door middel van een wetenschappelijk rapport passende bij 

de wetenschappelijke discipline. Bij het geven van een presentatie kan een leerling omgaan met 

wetenschappelijk geschoold publiek en adequaat ingaan op vragen.  

Via een logboek deelt de leerling zijn/haar resultaten en keuzes met andere wetenschappers. De 

eigen voorkeur voor een bepaalde wetenschapsdiscipline en methode kan de leerling onderbouwen. 

Daarnaast kan de leerling reflecteren op de eigen leerpunten binnen de doorlopen onderzoekscyclus. 

2.3. Leeractiviteiten 
De didactische methode van Inquiry Based Learning wordt gebruikt om het onderwijs voor 

wetenschapsoriëntatie een vorm te geven (Keselman, 2003). Aan de hand van de definitie van 

onderwijs dat aansluit bij Inquiry Based Learning wordt uitgelegd hoe dit aansluit bij de visie die het 

dr.-Knippenbergcollege heeft voor wetenschapsoriëntatie. 

2.3.1. Inquiry based learning 

Inquiry based learning (verder genoemd als IBL) is een onderwijsmethode waarbij leerlingen kennis 

opbouwen door gebruik te maken van methodes en strategieën die professionele wetenschappers 

ook gebruiken (Keselman, 2003). Het wordt vaak gebruikt als een manier om probleemoplossend te 

werken en het is een methode om verschillende vaardigheden aan te leren die te maken hebben met 

problemen oplossen (Pedaste & Sarapuu, 2006). Actieve deelname en gedeeltelijke 

verantwoordelijkheid van de leerling voor het op doen van nieuwe kennis staan centraal bij IBL (de 

Jong & van Jolingen, 1998). In dit proces voeren leerlingen experimenten en andere 

onderzoeksactviteiten uit om verbanden te zoeken tussen verschillende begrippen. Daarbij zijn zij 

zelf gedeeltelijk verantwoordelijk voor de sturing van het proces. Het onderzoeksproces bevat zowel 

inductieve als deductieve onderdelen (Wilhelm & Beishuizen, 2003). IBL heeft zijn oorsprong in het 

wetenschappelijke denken en plaatst hierdoor de nadruk op het stellen van vragen, verzamelen en 
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analyseren van gegevens en het opstellen van onderbouwende argumenten (Kuhn, Black, Keselman, 

& Kaplan, 2000; Krajcik & Blumenfeld, 2006). 

Een belangrijk aandachtspunt is om het proces van de leerlingen te linken aan dat van 

beroepswetenschappers, zo kunnen leerlingen zien wat de toepassing is van het proces dat zij zelf 

uitvoeren (Bell, Lederman, & Abd-El-Khalick, 1998). Ook moeten leerlingen leren dat 

wetenschappelijke kennis constant aangepast wordt aan de hand van nieuwe ontdekkingen en 

nieuwe interpretaties van oude bewijzen (Furtak, Seidel, Iverson, & Briggs, 2012). IBL stelt de 

leerlingen in staat om in een rijke leeromgeving inhoudelijke kennis op te doen (Shymansky, 

1984;Wise & Okey, 1983; Von Secker & Lissitz, 1999).  

Leerdoelen moeten niet alleen gericht zijn op inhoudelijke kennis en vaardigheden, maar ook op 

kritisch denken en de cognitieve methodes die bij het domein horen zodat leerlingen voorbereid 

worden om leerling te worden voor de rest van hun leven en zich aan te passen in de loop van het 

proces (Bereiter & Scardamalia, 2006; Bransford, Brown, & Cocking, 2000; Sandoval & Reiser, 2004). 

Een IBL leeromgeving kan vanuit het oogpunt van de leerling als volgt beschreven worden (National 

Research Council, 1996; National Research Council, 2000): 

1) Leerlingen zijn geboeid door wetenschappelijk georiënteerde vragen. 

2) Leerlingen erkennen het belang van bewijs bij het ontwikkelen en evalueren van verklaringen 

voor de wetenschappelijke georiënteerde vragen.  

3) Leerlingen formuleren verklaringen aan de hand van bewijzen om antwoorden te geven op 

de gestelde vragen. 

4) Leerlingen vergelijken hun verklaring met andere alternatieve verklaringen, met extra 

aandacht voor eventuele afwijkende verklaringen. 

5) Leerlingen communiceren en onderbouwen de verklaringen die zij voorstellen. 

6) Leerlingen ontwerpen onderzoeksactiviteiten en voeren deze zelf uit. 

Zoals Hmelo-Silver, Duncan, en Chinn (2007) beschrijven (p.105) zijn de omgevingen waarin de 

leerlingen uiteindelijk hun kennis toe gaan passen als volgt te omschrijven; onduidelijke 

gedefinieerde problemen zoals het evalueren van wetenschappelijke vondsten en argumenten 

gepresenteerd in de media, het vast stellen van de voor- en nadelen van beleidsstukken of medische 

procedures door het uitzoeken en doen van onderzoek, en het opstellen van logische en 

wetenschappelijke verklaringen voor dagelijkse verschijnselen. Hieruit volgt dat een leeromgeving 

leerlingen de kans moet geven om bezig te gaan met  de wetenschappelijke methodes van vragen 

stellen, onderzoeken en argumenteren terwijl ze tegelijkertijd inhoudelijke kennis op doen in een 

relevante en motiverende context.  

2.3.2. Resultaten van inquiry based instruction 

Verschillende kwantitatieve studies laten zien dat IBL een effectieve manier is om instructie te geven 

aan leerlingen. Verschillende meta-analyses van studies laten zien dat er een positieve effect te 

meten is wanneer er een inquiry based aanpak toe wordt gepast in plaats van een meer traditionele 

aanpak (Alfieri et al, 2011; Furtak et al, 2012; Minner, Levy, & Century, 2010). Daarnaast wordt er 

ook vanuit beleidsvoering op onderwijsgebied een pleidooi gemaakt voor het invoeren en gebruiken 

van meer onderzoekend onderwijs (European Commision, 2007; National Research Council, 2000).  
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Furtak et al. (2012) hebben gevonden dat leerlingen die actief deelnemen in het opstellen, 

ontwikkelen en onderbouwen van verklaringen als onderdeel van het wetenschappelijke proces 

beter begrip van de wetenschap ontwikkelen. Minner et al. (2010) beschrijven nadruk op het 

ondersteunen van actieve nadenken in de onderzoekscyclus als significante indicator voor goede 

resultaten. Daarbij blijkt een nadruk op het trekken van en reflecteren op conclusies uit de data 

belangrijk. Leerlingen moeten de mogelijkheid hebben om de ervaringen te verwerken door 

bijvoorbeeld de resultaten klassikaal te bespreken (Dalton, Morocco, Tivnan, & Mead, 1997).  Het 

positieve effect op het gebied van leerlingen verantwoordelijk maken voor leren is ook terug te zien 

bij een meerderheid van studies.  

2.3.3. Effectieve leeractiviteiten 

Om het gewenste leereffect te bereiken en de leerdoelen met de leerlingen te behalen zijn effectieve 

leeractiviteiten nodig. Effectieve leeractiviteiten die passen binnen inquiry based onderwijs zijn als 

volgt te definiëren: 

Onderzoek: 

 Leerlingen moeten de mogelijkheid krijgen om hun eigen processen van het verzamelen van 

relevante informatie in de gaten te houden (Case, 1998; Kirschner, Sweller, & Clark, 2006).  

 Leerlingen moeten actief deelnemen in het opstellen, ontwikkelen en onderbouwen van 

verklaringen als onderdeel van het onderzoeksproces. 

 Leerlingen moeten ondersteund worden bij het actief nadenken binnen de onderzoekscyclus.  

 Binnen de onderzoekscyclus moet er een nadruk zijn op reflecteren op uitgevoerde 

activiteiten en het trekken van conclusies en reflecteren daarop. 

Leerproces: 

 Leerlingen moeten ideeën construeren die het aangeboden materiaal te boven gaan. Dit 

betekent dat vaardigheden zoals analyse, evaluatie en creativiteit onderdeel zijn van het 

kennis opbouwen.  

 Leerlingen moeten regelmatig bezig zijn met activiteiten waarbij ze hun eigen ideeën  uit 

moeten leggen. Dit is een hulpmiddel om meta-cognitieve vaardigheden te analyseren. 

 Leerlingen moeten een groot deel van de verantwoordelijkheid voor de doelen en 

activiteiten dragen.  

 Leerlingen moeten de mogelijkheid hebben om de ervaringen te verwerken door 

bijvoorbeeld de resultaten klassikaal te bespreken. 

2.4. Rol van de docent 
Nu een beeld gevormd is van de leeractiviteiten die passen bij IBL, is het belangrijk om te bestuderen 

hoe deze activiteiten opgebouwd kunnen worden.  

2.4.1. Inquiry instruction 

Zoals beschreven door Hmelo-Silver et al. (2007) is begeleiding door docenten belangrijk bij het 

gebruik van IBL. Het actief begeleiden en ondersteunen van leerlingen zorgt voor effectiever leren 

(Furtak et al, 2012). Daarnaast hebben Furtak et al. (2012) ook gevonden dat juist de activiteiten die 

de beste resultaten opleveren gekenmerkt zijn door gedeelde sturing tussen docent en leerling. Het 

levert significant betere resultaten op dan activiteiten die alleen leerlinggestuurd zijn en activiteiten 
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die binnen de traditionele instructie vallen (p.25). Een vergelijkbaar resultaat is ook gevonden door 

Alfieri, Brooks, Aldrich & Tenenbaum (2011). Zij hebben uit een meta-analyse gevonden dat 

omstandigheden met expliciete instructie onderdelen betere leerresultaten opleveren dan inquiry 

waarbij geen enkele instructie gegeven wordt. Dit is een belangrijk aandachtspunt bij het opzetten 

van inquiry-onderwijs. 

2.4.2. Teacher guided inquiry 

 

Figuur 2.3 Sturingsspectrum aangepast van Furtak et al. (2012). 

In het midden van het spectrum uit Figuur 2.3 is de overgang weergegeven van docentgestuurd naar 

leerlinggestuurd onderzoeken. Docenten ondersteunen leerlingen hierbij binnen het teacher guided 

inquiry. Dit betekent niet dat het gehele proces vast ligt (Alfieri et al, 2011). Het betekent vooral dat 

de docent de leerlingen een handvat geeft. Klahr (2009) stelt voor om een uitgewerkt exemplaar aan 

te bieden waarmee de docent de leerling de mogelijkheid biedt om een succes te behalen. 

Vervolgens wordt de leerling aangespoord om deze nieuwe vaardigheid te oefenen. Deze suggestie 

wordt door andere onderzoeken ondersteund (Clark, 2009; Herman, & Gomez, 2009; Kintsch, 2009; 

Pea, 2004; Rosenshine, 2009; Sweller, Kirschner, & Clark, 2007; Wise & O’Neill, 2009). 

Leerlingen moeten de mogelijkheid krijgen om hun eigen processen van het verzamelen van 

relevante informatie in de gaten te houden (Case, 1998; Kirschner et al, 2006). Hiervoor hebben ze 

echter aanzienlijke meta-cognitive vaardigheden nodig die jongere leerlingen nog niet altijd bezitten 

(Dewy, 1910; Flavell, 2000; Kuhn & Dean, 2004). Teacher guided inquiry geeft de docent een 

belangrijke rol, in het aanbieden van structuur maar ook in het geven van feedback (Rosenshine, 

2009). Alfieri et al. (2011) hebben gevonden dat deze methode betere leerresultaten oplevert dan 

beide andere uitersten van het spectrum. Daarbij heeft de methode van instructie die gebruikt wordt 

wel invloed op het resultaat. Zo levert een methode met uitgewerkte voorbeelden de beste 

resultaten, zoals ook door Sweller, Kirschner, & Clark (2007) beschreven is. Daarbij is het wel 

belangrijk dat er rekening gehouden wordt met de leeftijd van de leerlingen, de resultaten van Alfieri 

et al. (2011) verschillen namelijk significant voor volwassenen, jonge kinderen en adolescenten. Het 

is dus belangrijk om na te denken over de zone van naaste ontwikkeling (Pea, 2004; Vygotsky, 1962) 

van de betreffende doelgroep: welke vaardigheden bezitten de leerlingen al en bij welke 

vaardigheden moeten zij nog ondersteund worden om maximaal leerresultaat te kunnen behalen. 

Twee belangrijke onderdelen voor teacher guided inquiry zijn dus het werken met uitgewerkte 

voorbeelden en het geven van feedback (Alfieri et al, 2011; Wise & O’Neill, 2009). Daarnaast is het 

belangijk dat docenten structuren aanbieden die leerlingen helpen om bepaalde doelen te behalen. 

Activiteiten waarbij leerlingen hun eigen ideeën uit moeten leggen zijn hierbij een hulpmiddel om 

metacognitieve vaardigheden te analyseren. Leerlingen moeten in ieder geval sturing ontvangen 

wanneer zij een verkeerde richting opgaan (Alfieri et al, 2011, p. 13). 

Een aandachtspunt waarop in deze context gelet moet worden, is het verschil tussen taken waarbij 

leerlingen actief bezig zijn en taken waarbij leerlingen bezig zijn om kennis op te bouwen. Zoals door 
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Chi (2009) beschreven is, bestaat er een verschil tussen activiteiten waarbij leerlingen actief bezig zijn 

en activiteiten waarbij leerlingen actief kennis aan het construeren zijn. Daarvoor moeten leerlingen 

niet alleen bezig zijn met het materiaal, maar ook moeten zij ideeën construeren die het aangeboden 

materiaal te boven gaan. Dit betekent dat vaardigheden zoals analyse, evaluatie en creativiteit 

onderdeel zijn van het kennis opbouwen.  

2.4.3. Scaffolding 

Om gedeelde sturing vorm te geven neemt de docent de rol van ondersteuner aan. De docent reikt 

ondersteunde modellen en materialen aan. Dit zogenaamde scaffolding proces helpt de leerling om 

hun nieuwe kennis en vaardigheden te plaatsen. Scaffolding maakt het proces van leren volgbaar 

voor leerlingen door complex, moeilijke taken onder te verdelen in te behappen deeltaken. Hierdoor 

zijn de deeltaken te begrijpen, uit te voeren voor de leerlingen. Door deze ondersteuning bevindt de 

leerling zich in de zone van naaste ontwikkeling (Rogoff, 1990; Vygotsky, 1978).  

Quintana, Reiser, Davis, Krajcik, Fretz, & Duncan (2004) zien scaffolding als een manier waarop 

leerlingen zich steeds meer meester maken van de denkprocessen van een wetenschapper. 

Leerlingen worden steeds beter in het oplossen van problemen door de structuur en begeleiding van 

mentoren. Deze mentoren ondersteunen de leerlingen door te coachen, taken te verdelen in 

stappen, een hint te geven, zonder dat ze expliciet het antwoord of de oplossing weggeven. De 

kracht van scaffolding ligt in het combineren van twee leerprocessen. Zowel het proces waarin de 

uitvoering van de taak wordt geleerd als het leerproces waarin het belang van de taak duidelijk 

wordt(Hmelo-Silver, 2006).  

Scaffolding kan niet alleen leerlingen door complexe taken heen loodsen, het kan ook belangrijke 

onderdelen moeilijker maken om leerlingen te dwingen om te gaan met belangrijke kaders en 

strategieën (Reiser, 2004). Het voorkomt dat leerlingen zonder na te denken de stappen doorlopen, 

maar dwingt hen om over tegenargumenten na te denken, verklaringen duidelijk te onderbouwen en 

te reflecteren op het proces. Scaffolding is vaak verdeeld over de leeromgeving. Onderdelen ervan 

zijn terug te vinden in curriculummaterialen, onderwijssoftware, docentenmateriaal en 

leerlingmateriaal (Puntambekar & Kolodner, 2005). Docenten spelen een belangrijke rol in het 

opzetten van aandachtige en productieve omgang met taken, hulpmiddelen en groepsgenoten. 

Docenten begeleiden leerlingen in het leerproces, dagen hen uit  om dieper na te denken, en geven 

voorbeelden van de soort vragen die leerlingen zichzelf af moeten vragen. Dit maakt van de docent 

de cognitieve meester en de leerling de cognitieve gezel (Collins et al, 1989; Hmelo-Silver & Barrows, 

2006)  

Hmelo et al. (2007) geven een overzicht van verschillende scaffolding strategieën die  in het verleden 

opgesteld zijn (bijvoorbeeld Chinn, 2006; Guzdial, 1994; Jackson, Stratford, Krajcik, & Soloway, 1996; 

Linn, Bell, & Davis, 2004; Reiser, Tabak, Sandoval, Smith, Steinmuller, & Leone, 2001). Deze 

strategieën zijn hier weergegeven in Tabel 2.3.  Elke van deze scaffolding-methodes ondersteunt het 

denkproces, process management en zowel redenering als reflectie (Hmelo-Silver et al, 2007).  
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Tabel 2.3 Scaffolding strategieën aangepast van Hmelo et al. (2007) 

Strategie Methodes Voorbeelden 

Het expliciet maken van 
denkpatronen en  strategieën 
passend bij de discipline 

- Uitleggen van argumenten 
- Uitleggen van beslissingen 
- Blootleggen van gaten in 

kennis en 
tegenstrijdigheden 

- Hints om bepaalde 
redeneringsmethodes te 
gebruiken 

- Argument diagrammen 
- Template voor domein 

specifieke verklaringen 
- Stappenplan van experts 

Begeleiding van experts - Direct contact met expert 
- Advies van expert 

- Aanbieden van 
verklaringen om het 
proces weer op gang te 
helpen 

- Uitleg aanbieden nadat 
leerlingen een eigen 
analyse hebben 
geprobeerd 

Structuren van complexe taken Onderverdelen van complexe 
taken 
 

Stappenplan 
Checklist 
 

Concentreren van aandacht 
 

Beperkte keuzemogelijkheid 
gekoppeld aan het leerdoel 
Aanleveren van bronnen 
Expliciete rolverdeling binnen 
de groep 

Bijhouden van de voortgang 
 

Logboek 
Schema 
Reflectiedocument 
Evaluatie van uitgevoerd werk 

 De inhoud van deze tabel zal gebruikt worden om binnen de lessencyclus te beschrijven welke 

ondersteuningmaterialen en methodes een docent aan kan reiken. Daarbij wordt ook beschreven 

welke leerdoelen met deze materialen behaald kunnen worden.  

2.4.4. Het niveau van het onderzoeken 

Aansluiten op het gebruiken van scaffolding kan de docent keuzes maken over het niveau waarop de 

leerlingen onderzoek doen. Dit niveau bepaald namelijk welke gedeeltes van het onderzoeksproces 

door de docent ondersteund worden. Vanuit deze keuze wordt dan duidelijk welke scaffolding 

strategie toegevoegde waarde heeft en welke vorm van toepassing. 

Zoals Banchi & Bell (2008) hebben beschreven kan onderzoek op vier niveaus plaats vinden. In Figuur 

2.4 is een overzicht te zien van die vier niveaus. Op het eerste niveau voeren de leerlingen een 

zogenaamd bevestigingsonderzoek uit. De vraag, de procedure en de oplossing is van te voren 

bekend. Dit kan gebruikt worden om een bepaald concept te controleren of om leerlingen kennis te 

laten maken met een bepaald stappenplan. 

Op het tweede niveau, zogenaamde gestructureerd onderzoek, worden de vraag en de procedure 

nog steeds door de docent bepaald. Leerling produceren zelf een antwoord op de onderzoeksvraag 

en onderbouwen dit met de data die ze verzamelen. 
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Op het derde niveau, geleid onderzoek, levert de docent alleen de onderzoeksvraag. Hierbij is het 

belangrijk dat leerlingen ervaring hebben met het uitvoeren van verschillende soorten onderzoeken 

en analyseren van data. Op die manier bezitten ze de vaardigheden om op zelfstandig  

onderzoeksactiviteiten in te delen. 

Op het vierde niveau, open onderzoek, hebben de leerlingen de mogelijkheid om te oefenen als 

wetenschapper. Ze bepalen elk onderdeel van het onderzoek, de docent help hen door dit te 

faciliteren. Deze manier van onderzoek doen is het uiteindelijke doel, docenten kunnen de leerlingen 

met behulp van de bovenstaande stappen helpen om dit doel te bereiken.

 

Figuur 2.4 Vier niveaus van onderzoek doen 

Binnen dit onderzoek zullen materialen beschreven worden die de docent in staat stellen om 

onderzoek op alle vier de beschreven niveau’s te begeleiden. De keuze voor het niveau wordt aan de 

docent overgelaten, passend bij het niveau van de leerlingen en de randvoorwaarden. Binnen het te 

fomuleren materiaal wordt beschreven hoe docenten bijvoorbeeld op niveau 2 een procedure 

kunnen uitwerken zodanig dat de leerlingen zich deze procedurele kennis eigen kunnen maken.  

Door middel van de informatie is sectie 2.3 en 2.4 is nu antwoord gegeven op de 3e onderzoeksvraag. 

De leeractiviteiten en didactiek die aansluiten bij de ontwerpeisen zijn nu beschreven. 

2.5. Lesmaterialen en bronnen 
Voor het lesmateriaal dat aansluit bij de in dit hoofdstuk beschreven didactische methode en 

leeractiviteiten wordt hier verwezen naar de samenvatting van de lessencyclus in hoofdstuk  3. Het 

volledige document is tevens aangeleverd als aparte bijlage bij dit document. 

2.6. Toetsing 
Nu een didactische methode en effectieve leeractiviteiten zijn gedefinieerd kan gekeken worden hoe 

de lesactiviteiten beoordeeld kunnen worden. In de lessencyclus wordt naast de informatie uit deze 

sectie ook de randvoorwaarden aan beoordeling beschreven, samen de kenmerken van 

beoordelingen die passen bij Wetenschapsoriëntatie. 
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2.6.1. Beoordeling van onderzoekend leren 

Beoordelingsmodellen kunnen op drie manieren ingedeeld worden voor onderzoekend leren (Chase, 

Ferguson, & Hoey, 2014). De eerste categorie zijn modellen waarbij een product, presentatie etc. 

direct door de beoordelaar geobserveerd wordt. Hierbij kan gedacht worden aan presentatie, 

verslag, portfolio etc. 

De tweede categorie bestaat uit indirecte beoordelingen waarbij er naar leerproces en behaalde 

competenties gekeken wordt. Leerlingen kunnen dit zelf beschrijven maar de beoordeling kan ook 

door een externe beoordelaar of begeleider gedaan worden. Voorbeelden uit deze categorie zijn 

reflectie verslagen, zelfbeoordelingen, functioneringsmatrix etc. 

De laatste categorie bestaat uit passieve beoordelingen, waarbij data verzameld wordt zonder 

invloed uit te oefenen op de leeractiviteiten. Aan de hand van deze data kunnen zaken zoals 

effectiviteit van de inhoud, instructie en verschillende leerresultaten geanalyseerd worden. Een 

voorbeeld is demografische analyse van leerlingen om te kijken of alle leerlingen betrokken worden 

bij het leren en ook bereikt worden door docenten. Een tweede voorbeeld is om te kijken hoe 

leerlingen met online media omgaan, hoeveel bronnen ze gebruiken en op welke manier. 

Binnen dit onderzoek wordt zijn de beoordeling van het product en leerproces relevant voor de 

docenten. Dit zijn de beoordelingen waarbij op leerlingniveau gekeken wordt welke leerdoelen 

behaald zijn en hoe dit onderschreven wordt. Kijkend naar de curriculumontwikkeling binnen de 

school zijn de passieve beoordelingen een middel om overkoepelende leerlijnen te evalueren en 

verder te ontwikkelen.   

2.6.2. Vormen van beoordeling 

Passend bij elke stap van onderzoek kunnen een aantal beoordelingsvormen worden geformuleerd. 

In Tabel 2.4  is een overzicht weergegeven, aangepast van Lee, Greene, Odom, Schechter, & Slatta 

(2004). 

Tabel 2.4 Beoordelingsvormen passend bij de stappen van onderzoek 

Onderzoeksstap Beoordelingsvormen 

Oriëntatie Voorkennistest (geformuleerde open en gesloten vragen) 
Concept map 
Outline 
Mini-paper 
Mondelinge presentatie 
Bibliografie met notities 

Onderzoeksvragen Onderzoeksvoorstel 
Ontwikkelen van onderzoeksvraag/hypothese Hypothese 

Dataverzameling  Plan van aanpak 
Flow chart 
Logboek 
Lab/veld notities 
Observatielijsten 
Ideelijsten 
Tabellen, grafieken, diagrammen 
Schets van alternatieve oplossingen 

Data-interpretatie Tabellen, grafieken, diagrammen, flow charts 
Mini-paper 
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Memo 
Set van categorieën (taxonomie)  
Journal 

Conclusie Briefing paper 
Abstract 

Communicatie Mondeling (dialoog, verhaal, panelgesprek) 
Visueel (diagram, poster, collage) 
Geschreven (brochure, artikel, verslag) 
Kinetisch (demonstratie, expositie, modelbouw) 

Reflectie Overzicht van aannames 
Beoordeling van prestatie 
Analyse van de casus 
Diagnose 
Vuistregel, verband 
Herzien plan van aanpak 

Dit overzicht van beoordelingsproducten wordt aan de docenten aangeboden om als inspiratie te 

dienen. Vanuit voorgaande overzicht met daarbij ook de voor- en nadelen van elk product kan de 

docent een keuze maken. 

2.6.3. Rubriek 

Nu producten gedefinieerd zijn die passen binnen het onderwijs voor wetenschapsoriëntatie samen 

met de verder randvoorwaarden aan beoordeling is er een hulpmiddel nodig om waarmee waarde 

toegekend kan worden aan de beoordeling en waarmee leerlingen feedback kunnen ontvangen. Hier 

is gekozen om een rubriek te gebruiken als dit hulpmiddel. 

Een rubriek is een geschikte keuzen omdat het gericht is op het beoordelen van vaardigheden en niet 

enkel op inhoud. Een rubriek is gedefinieerd als een beoordelingsrichtlijn, bestaand uit specifieke 

vooraf vastgestelde criteria, gebruikt om leerlingen te beoordelen bij een assessment (Mertler, 

2001). Het assessment is gericht op de totale prestatie van de leerling: niet enkel de inhoudelijke 

opbrengsten, ook vaardigheden zijn belangrijk. Hierdoor kunnen zowel losse onderdelen van het 

onderzoek doen onafhankelijk beoordeelt worden als het verslag en het onderzoek als geheel. 

Er bestaan twee soorten rubrieken: holistisch en analytisch. Bij een holistische rubriek beoordeelt 

een docent het proces of product als geheel, zonder de onderdelen apart te beoordelen (Nitko, 

2001). Bij een analytische rubriek beoordeelt de docent eerste afzonderlijke onderdelen en telt de 

individuele scores op tot een eindbeoordeling (Moskal, 2000; Nitko, 2001). Beide vormen worden 

beschreven, de keuze wordt aan de docent gelaten welke vorm beter aansluit bij de leerlingen, 

onderzoeksvorm en leerdoelen. 

Voorafgaand aan een beoordeling moet de docent beslissen met welke soort rubriek het proces of 

product beoordeeld wordt (Airasian, 2000 & 2001). In ieder geval moeten de criteria vastgesteld 

worden. Als een summatieve score gewenst is dan past een holistische beoordeling beter. Als 

formatieve feedback het doel is dan past een analytische rubriek beter. Het ene format is niet beter 

dan het andere maar kan beter bij het doel passen (Montgomery, 2001). 

Het kan lastig zijn om de score uit een rubriek om te zetten naar een cijfer. Afhankelijk van het aantal 

niveaus in de rubriek kan het zo zijn dat van de zes niveaus er vier voldoende zijn en twee 

onvoldoende, in plaats van de drie en drie die men misschien zou verwachten (Trice, 2000). Leerling 

die op de laagste twee niveaus scoren hebben laten zien dat zij de vaardigheden of kennis niet 
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bezitten, terwijl de leerlingen op de andere vier niveau deze wel voldoende beheersen. De 

onderscheiding aan van de niveaus die voldoende zijn is echter preciezer (Mertler, 2001).  

In de lessencyclus is uitgewerkt op welke manier een rubriek geformuleerd kan worden bij 

vastgestelde leerdoelen. Daarbij is voor zowel een holistische als een analytische rubriek beschreven 

hoe deze opgesteld kan worden.Met deze informatie zouden alle docenten in staat moeten zijn om 

zelf een rubriek te maken passend bij het project, niveau en wetenschapsdiscipline. Daarmee is dan 

ook de 4e onderzoeksvraag beantwoordt. In de bovenstaande sectie is beschreven op welke manier 

Inquiry Based learning beoordeeld kan worden.  
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3. Samenvatting van de lessencyclus 
De volledige lessencyclus is te vinden in de bijlage “Lessencyclus Wetenschapsoriëntatie“, via de 

volgende link: https://maken.wikiwijs.nl/106239/Lessencyclus_wetenschapsori_ntatie . Door middel 

van deze bijlage is antwoord gegeven op de vijfde onderzoeksvraag. 

In de lessencyclus wordt er handvatten aangereikt die de docent kunnen helpen om vorm te geven 

aan het onderwijs binnen het vak Wetenschapsoriëntatie. De materialen in dit document zijn 

bedoeld als inspiratie en hulpmiddelen om uiteindelijk een eigen lessenreeks te ontwerpen. De 

weergegeven informatie is bedoeld om weloverwogen keuzes te maken binnen het ontwerpen van 

een dergelijke lessenreeks. 

Eerst wordt het model van onderzoek beschreven waarop de opzet van de lessencyclus gebaseerd is. 

Daarna zal er kort ingegaan worden op de leerlingactiviteiten en op de verschillende manieren 

waarop een docent kan begeleiden. Als laatste wordt er aandacht besteed aan het niveau waarop 

leerlingen onderzoek gaan doen en hoe de docent hierin kan sturen. Er wordt een structuur 

aangereikt om keuzes binnen dit hoofdstuk te organiseren en met leerlingen of collega’s te 

communiceren. 

In de hoofdtekst van het document wordt per stap van het model beschreven welke doel de stap 

heeft, welke onderzoeksactiviteiten hierbinnen passen, welke leerdoelen hierbij geformuleerd zijn, 

welke aandachtspunten er zijn voor de docent en een voorbeeldactiviteit. Bij elke stap is ook 

toegevoegd hoe deze past bij de leerdoelen uit de leerlijn Wetenschapsoriëntatie over de 

verschillende leerjaren heen. Binnen de stap wordt beschreven welke modellen en strategieën een 

docent kan gebruiken om de leerlingen te helpen met het behalen van de leerdoelen. De 

voorbeeldactiviteit vertaalt dit naar leerlingmateriaal. 

Na een bespreking van alle onderdelen van de lessencyclus wordt er besproken hoe een beoordeling 

bepaald kan worden. Daarbij wordt de vorm van de beoordeling gekoppeld aan de stappen in de 

onderzoekscyclus. Als laatste deel van dit hoofdstuk wordt beschreven hoe een beoordelingsrubriek 

geformuleerd kan worden.  

Hierna volgen een aantal bijlagen met verdere activiteiten bij elk onderdeel van de cyclus. 

  

 

  

https://maken.wikiwijs.nl/106239/Lessencyclus_wetenschapsori_ntatie
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4. Methode 
In  dit hoofdstuk wordt beschreven hoe onderzocht is in welke mate het ontwikkelde materiaal 

functioneert in de lessen wetenschapsoriëntatie. Aan de hand van interviews wordt vastgesteld 

welke verbeterpunten er mogelijk zijn. Eerst wordt beschreven welke respondenten deel nemen aan 

het interviewproces, vervolgens is de interviewprocedure vastgelegd. Hierna wordt het interview 

instrument beschreven, gevolgd door een analyse instrument. Afsluitend wordt de daadwerkelijke 

analyse van de afgenomen interviews uitgevoerd. 

Het doel van de interviewprocedure is vaststellen of het ontworpen materiaal voldoet aan de 

geformuleerde doelstelling, daarmee wordt antwoord gegeven op onderzoeksvraag 6. Het materiaal 

is bedoeld om docenten op het dr. Knippenbergcollege is staat te stellen om wetenschapsoriëntatie 

te onderwijzen. Docenten die minder bekend zijn met het doen van onderzoeken en het onderwijzen 

hiervan kunnen het lesmateriaal gebruiken als leidraad. Ze worden ondersteund en weten op welke 

manier zij de doelstellingen van het vak wetenschapsoriëntatie kunnen behalen. Daarbij zijn binnen 

het materiaal leerdoelen, leeractiviteiten, de rol van de docent en toetsing beschreven die passen bij 

de visie op wetenschapsoriëntatie zoals deze door het dr.-Knippenbergcollege is geformuleerd. 

4.1. Respondenten 
Er zijn vier docenten gevraagd om deel te nemen aan de interviewprocedure. Deze vier docenten zijn 

gekozen vanwege hun betrokkenheid bij het vak wetenschapsoriëntatie en de ontwikkeling ervan. 

Twee van de vier zijn docenten die de leerlingen begeleiden binnen het project “ik en mijn 

toekomst”. De andere twee docenten hebben een actieve rol binnen het ontwikkelen van materialen 

voor wetenschapsoriëntatie. 

Sjoerd is docent aardrijkskunde, momenteel bezig met een masteropleiding. Met betrekking tot het 

doen van onderzoek heeft hij ervaring met onderwijs ontwikkeling in zijn actieonderzoek voor zijn 

bachelor diploma. Sjoerd heeft verder geen ervaring met het onderwijzen van onderzoek doen. Hij is 

de coördinerende docent voor het project ‘Ik en mijn toekomst’ in de 3e klas VWO. Daarvoor heeft hij 

materialen ontworpen voor de begeleidende docenten en voor de leerlingen. Binnen het project is 

hij begeleider van een groepje leerlingen die een aardrijkundige insteek voor hun project hebben 

gekozen. 

Vera is docente Frans en coördinator wetenschapsoriëntatie. Met betrekking tot onderzoek doen 

heeft Vera vooral ervaring met literatuur onderzoek opgedaan tijdens haar universitaire opleiding. 

Vera is begeleider bij profielwerkstukken en enkele collega’s met hun eigen actieonderzoek en heeft 

op die manier onderzoek doen onderwezen. Binnen het project ‘Ik en mijn toekomst’ heeft Vera 

Sjoerd voorzien van feedback op het materiaal dat hij ontwikkeld heeft. Zij heeft zelf geen 

uitvoerende rol. 

Hugo is docent geschiedenis en maatschappijwetenschappen. Met betrekking tot onderzoek doen 

heeft hij ervaring uit zijn universitaire opleiding. Hugo heeft ook een persoonlijke interesse in 

onderzoek doen en de wetenschap. Daarnaast heeft Hugo ervaring in het onderwijzen van onderzoek 

doen doordat hij profielwerkstukken van leerlingen begeleidt. Vanaf dit schooljaar begeleidt hij 

samen met een collega ook docenten in opleiding met hun actieonderzoek op de school. Hugo geeft 

de colleges voor wetenschapsoriëntatie voor de eerste klas. Verder begeleidt hij deze leerlingen in 

het onderzoek dat zij doen. Binnen dat onderzoek maken de leerlingen voor de eerste keer kennis 
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met het doen van onderzoek en de stappen die daarbij horen. De colleges van wetenschapsoriëntatie 

zijn gericht op het doceren van de wetenschapsfilosofie en het wetenschappelijke denken. 

Britt is docent Engels en docent omgangskunde, psychologie en pedagogiek. Britt heeft ervaring met 

onderzoek doen in praktische toepassing in een medische omgeving. Persoonlijke interesse in 

wetenschap uit zich in het lezen van onderwijskundige literatuur. Ervaring met het onderwijzen van 

onderzoek doen heeft Britt door middel van eigen projecten in de 3e klas. Britt was deel van het 

eerste ontwikkelteam, is nu begeleidster geweest van een groepje leerlingen binnen het project “ik 

en mijn toekomst”. Ze is ook gevraagd om mee te denken over het verder ontwikkelen van het vak 

wetenschapsoriëntatie.  

4.2. Procedure en analyse 
Het lesmateriaal is vanaf november 2016 tot en met mei 2017 gebruikt door alle hiervoor genoemde 

docenten binnen het onderwijs gericht op wetenschapsoriëntatie. De manier waarop de 

geïnterviewde docent het lesmateriaal gebruikt heeft wordt vastgesteld tijdens het gesprek.  Het 

schema met de interviewvragen en de uitwerking daarvan zijn in respectievelijk bijlage C en bijlage D 

te vinden. De interview vragen zijn gebaseerd op de onderdelen van het curriculumweb die in de 

lessencyclus beschreven zijn. In Tabel 4.1 zijn een aantal vragen weergegeven als voorbeeld 

Tabel 4.1 Interviewvragen 

Visie op onderwijs Wat is jouw visie op het 
vak 
wetenschapsoriëntatie? 
 

In hoeverre komt het 
ontwikkelde 
lesmateriaal overeen 
met de visie van het 
dr-
Knippenbergcollege? 
 

Hoe denk je dat de 
leerlingen deze vorm 
van onderwijs ervaren 
hebben? 

Bronnen 
(geformuleerde 
lesmateriaal) 

Heb je zelf het 
lesmateriaal gebruikt? 

Welke onderdelen 
heb je gebruikt? 

In welke situatie heb 
je deze onderdelen 
gebruikt? 

 Welke onderdelen 
heb je niet gebruikt? 

Waarom heb je deze 
onderdelen niet 
gebruikt? 

 

De ervaringen met het aangeleverde materiaal worden vastgelegd en geanalyseerd met behulp van 

interviews. Voorafgaande aan het interview wordt van de docenten een voorbeeld gevraagd van het 

lesmateriaal/lesplan dat zij gebruikt hebben. De interviews worden vastgelegd door middel van audio 

opname.  

Daarna volgt een analysestap waarbij relevante uitspraken worden per docent geselecteerd en 

gegroepeerd aan de hand van de thema’s uit het curriculumweb. Vanuit deze groeperingen wordt 

gekeken of het ontwikkelde materiaal voldoende antwoord heeft gegeven op de onderzoeksvragen 

en daarmee de doelstelling. Daarnaast zijn er ook verbeterpunten binnen de lessencyclus terug te 

vinden, zoals geformuleerd door de docenten.  
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5. Resultaten 
De resultaten van de interviews bestaat uit twee delen, een evaluatie van de lessencyclus en 

aanbevelingen. Met de informatie uit de interview wordt het gebruik van de lessencyclus besproken. 

Vanuit de huidige ervaringen en de besproken intenties en visie op het curriculum worden 

aanbevelingen gedaan voor het verder ontwikkelen van het vak wetenschapsoriëntatie. Daarmee 

wordt dan ook in de conclusie van dit hoofdstuk antwoord gegeven op de laatste onderzoeksvraag, 

namelijk hoe de lessencyclus heeft gefunctioneerd binnen de huidige lessen wetenschapsoriëntatie. 

5.1. Evaluatie lessencyclus 
Voor elke relevante categorie uit het curriculum wordt besproken wat de huidige ervaringen met de 

lessencyclus zijn binnen de lessen wetenschapsoriëntatie en wat de eventuele suggesties voor de 

lessen cyclus zijn. 

Leerdoelen 

Vanuit de interviews kan gezegd worden welke leerdoelen wel en niet behaald zijn binnen het 

project ‘ik en mijn toekomst’. De geïmplementeerd leerdoelen binnen het project sluiten aan bij de 

tien stappen van onderzoek doen van WON en komen dus niet rechtstreeks uit de lessencyclus. Deze 

doelen zijn wel opgesteld in een format dat lijkt op het beschreven format, deze zijn echter uit de 

context van de doorlopende leerlijn gehaald. Dit is bewust gedaan om docenten zonder 

onderzoekservaring niet te overstelpen met informatie. Reflectie op het leerproces wordt niet 

meegenomen in deze leerdoelen.. 

Motivatie van de leerling beïnvloed het behalen van de leerdoelen, ook de inzet van de docent heeft 

hierop effect. Over het algemeen kan gezegd worden dat leerlingen veel hulp nodig hebben om de 

leerdoelen voor de oriënterende fase, het formuleren van vragen en het opstellen van de methode 

te behalen. Leerlingen kunnen zelfstandig informatie verzamelen, het organiseren en analyseren 

daarvan wordt ondersteund door de docent. 

Drie docenten geven aan de leerdoelen graag meer op de ontwikkeling  van de leerling te betrekken 

en hun positie tot de maatschappij. De relatie met de maatschappij wordt benoemd als 

ontwikkelpunt voor leerjaar 4. De persoonlijke ontwikkeling en reflectie hierop is voor alle leerjaren 

van toepassing. Leerdoelen gekoppeld aan reflectie zijn al opgenomen in de lessencyclus. Daarnaast 

is hoofdstuk 8 gewijd aan het ondersteunen van dit proces. Er is voldoende informatie aanwezig, 

deze doelen moeten sterker benadrukt worden binnen de lessen en projecten. 

Leerinhoud 

De lessencyclus bevat geen leerinhoud. Het vaststellen hiervan valt buiten dit onderzoek. Twee van 

de vier respondenten geven aan dat zij graag een compleet overzicht van de leerinhoud zouden 

hebbe. Door een compleet overzicht op te stellen wordt ook beperkt in wat de leerlingen 

aangeboden wordt. Dit helpt voorkomen dat de leerlingen overvraagd worden. Aansluitend wordt 

ook de verdeling tussen theorie (wetenschapsfilosofie) en praktijk (het doen van onderzoek) bekeken 

en geëvalueerd. Drie respondenten geven aan deze verdeling meer op de praktische kant te willen 

plaatsen dan nu het geval is. 

Leeractiviteiten 

Tijdens de initiële opstart wordt gebrainstormd aan de hand van het thema. Hierbij wordt binnen de 

groepjes leerling een gezamenlijke interesse gezocht en daarmee het onderwerp en doel van hun 



25 

 

onderzoek beschreven. Dit wordt gedaan aan de hand van geformuleerd hulpvragen zoals 

beschreven in de lessencyclus. Dit helpt de leerlingen om met de juiste kijk hun onderwerp te 

analyseren. Twee van de vier respondenten hebben activiteiten uit de lessencyclus rond het 

organiseren van bronnen meerdere malen gebruikt.  Hierdoor worden de leerlingen geholpen om 

hun argumenten te structureren.  

Docenten nemen een coachende rol aan binnen het project, veel van de verdere leeractiviteiten zijn 

leervraaggespreken. Daarbij modelleert de docent expert gedrag waardoor leerlingen ervaren welke 

vragen ze zichzelf moeten stellen en aan welke eisen onderdelen moeten voldoen. De mogelijke 

vervolgstappen worden ook duidelijk en kunnen met elkaar vergeleken worden, om de beste stap te 

bepalen. De noodzaak voor succeservaringen om de leerlingen te motiveren wordt benoemd. Daarbij 

wordt coaching van de leerlingen aangegeven als belangrijk middel om de leerling richting te geven.  

Rol van de docent 

De gevraagde docenten hebben gedeelde sturing toegepast, waarbij de leerlingen een deel van de 

verantwoordelijkheid en beslissingen dragen. Daarbij ondersteunen de docenten de leerlingen door 

hen te laten beschrijven wat ze van plan zijn, binnen welke tijdsplanning en met welke resultaten. De 

docenten zorgen ervoor dat de leerlingen hun onderzoek voldoende inperken om het haalbaar te 

maken.  

Leerlingen vinden dit moeilijk. Naast de bijkomende verantwoordelijkheid voor het maken van 

afspraken, vergt het actief nadenken en structureren van hen. De docent ondersteunt hierbij en 

helpt hen keuzes maken. De leerlingen zijn trots op hun resultaat omdat zij daar zelf de beslissingen 

in hebben genomen. De leerlingen zouden graag ook achtergrondmateriaal hebben, zodat ze 

zekerder kunnen zijn over de stappen die ze uitvoeren. Hiermee kunnen ze ook zelfstandiger hun 

onderzoek uitvoeren. Door kleine succes ervaringen blijven de leerlingen gemotiveerd 

Docenten beschrijven het uitvoeren van de rol als moeilijk.  Door de lessencyclus is er voldoende 

achtergrond om een coachende rol aan te nemen zoals ook eerder beschreven. De docenten moeten 

echter wel de leerinhoud van de eerste twee jaar wetenschapsoriëntatie kennen om uit de voeten te 

kunnen binnen dit project. De docenten ondersteunen naast het onderzoeksproces ook het 

reflectieproces op de geleerde vaardigheden en persoonlijke groei, dit kan meer uitgesproken terug 

komen. Docenten met ervaring pakken de coachende rol over het algemeen goed op, door hun 

eerdere ervaringen in het onderwijs en ook door het volgen van een coachingscursus. Twee 

docenten geven aan graag een uniforme stijl en structuur van begeleiding en coaching vast te stellen. 

Deze begeleidingsstructuur, bijvoorbeeld in de vorm van een logboek, is nog onvoldoende aanwezig 

in de lessencyclus. 

Toetsing 

De lessencyclus is gebruikt om een rubriek geformuleerd door één respondent. Daarvoor was 

voldoende informatie aanwezig.  Alle docenten betrokken bij het project hebben deze rubriek 

gebruikt. De beoordeling van het project en daarmee ook de beoordeling en waardering van het vak 

als geheel moet binnen de school nog vormgegeven worden. De rubriek als middel om een 

assessment uit te voeren wordt als voldoende ervaren. De docenten zouden het vak 

wetenschapsoriëntatie wel graag op een duidelijke manier een waarde geven binnen het gehele 

vakkenpakket van de leerlingen..  
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Bronnenmateriaal 

Geen enkele docent heeft de lessencyclus volledig doorlopen zoals beschreven, mede ook door de 

beschikbare tijd om voor te bereiden en uit te voeren binnen het project. Twee respondenten 

hebben leeractiviteiten eruit gehaald om bronnen te organiseren. Verder hebben twee van de vier 

respondenten het materiaal gebruikt om de leerlingen te helpen met het stellen van de juiste vragen. 

Daarbij hebben ze de hulpvragen voor de leerlingen gebruikt en de aandachtspunten voor de docent. 

Het materiaal is aan de groep begeleidende docenten aangeboden als achtergrondmateriaal waarbij 

zij zelf kunnen bepalen hoe zij de begeleiding van het project willen aanpakken. Daarbij is aan hen 

vrijgelaten welke vorm en welke materiaal zijn gebruiken. Het is de bedoeling om dit materiaal als 

basis te gebruiken voor de verdere invoering van wetenschapsoriëntatie, waarbij alle docenten het 

gaan gebruiken als basis structuur. 

De lessencyclus wordt beschreven door alle vier respondenten als goed aansluitend, het inhoudelijk 

niveau wordt als hoog benoemd. Het materiaal wordt gezien als een naslagwerk met 

achtergrondinformatie. Docenten hebben veel mogelijkheden om zaken uit te proberen. Hierbij 

kunnen ze dingen uitzoeken die goed aansluiten bij de behoefte van leerlingen en de 

randvoorwaarden van het project. Daarbij kan gekeken worden of de gekozen materialen ook 

aansluiten bij het specifieke schoolvak. De docenten benoemen dat zij in staat zijn om op de 

behoeftes van de leerlingen in te spelen.  

Zoals het nu beschreven is lijkt de lessencyclus meer gericht op bètavakken. Aanvullende materialen 

voor alfavakken zouden een toegevoegde waarde zijn. Meer verschillende leeractiviteiten die 

aansluiten bij het onderzoeken van een taal en cultuur. Een eenduidig logboek format (eventueel) 

voor docent en leerlingen is een tweede aanvulling. Ook wordt een specifiekere uitwerking van de 

onderzoekscyclus gevraagd, bijvoorbeeld een geheel uitgeschreven lessenserie die een docent enkel 

hoeft te doorlopen. Op die manier kunnen startende begeleiders een project begeleiden zonder dit 

zelf eerst te hoeven samen stellen uit de leerdoelen, activiteiten etc.  De leerlingen zouden zelf ook 

graag achtergrondmateriaal hebben om zichzelf beter te kunnen sturen. Eventueel in een digitale 

vorm met hulpmiddelen en stappenplannen bij elke stap van onderzoek doen en bij verschillende 

methodes en uitvoeringen. 

Visie op Wetenschapsoriëntatie 

De basis voor wetenschapsoriëntatie is gelegd. Nu is het zaak om het verder te ontwikkelen en te 

integreren in de vakken en vakoverstijgende projecten. De respondent verantwoordelijk voor 

ontwikkelen van het vak geeft aan dat de lessencyclus als basis gaat dienen van het verder 

ontwikkelen. Daarbij is het een doel om de balans tussen theorie (wetenschapsfilosofie) en praktijk 

(onderzoek doen) maar naar de praktische kan te verschuiven. Het is een doel om bij alle leerlingen 

een theoretische basis te ontwikkelen waarna ze vakinhoudelijke/vakspecifieke vaardigheden gaan 

ontwikkelen.  

Het onderwijs dat door respondenten wordt beschreven sluit aan bij lessencyclus. De leerlingen 

mogen een keuze maken en hun interesse volgen. Drie van de vier respondenten beschrijven dat de 

leerlingen nu al een hoog niveau aan wetenschappelijke kennis bezitten en ook producten op hoog 

niveau af leveren.  

Twee van de vier respondenten geven aan dat zelfreflectie van leerlingen op hun leerproces 

duidelijker benadrukt mag worden en een duidelijker onderdeel mag zijn. De leerling en zijn 
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persoonlijke ontwikkeling staat daarbij centraal. Alle vier de respondenten geven aan dat daarbij nog  

wordt gezocht naar een structuur waarin docenten voldoende tijd en kennis hebben om leerlingen 

goed te begeleiden. 

Op het moment is voor de meeste betrokken docenten onduidelijk hoe de doorlopende leerlijnen 

binnen het curriculum eruit zien. Dit roept de vraag op wie het overzicht heeft over de leerdoelen en 

leerinhouden die minimaal aanbod moeten komen, maar ook over de leerinhouden en leerdoelen 

die mogelijk verder gaan. Een respondent stelt de vraag waar de leerinhoud gaat stoppen? Een 

andere respondent geeft aan dat de gemotiveerde leerlingen veel van de aangeboden inhoud 

oppakken. Wie beperkt uiteindelijk de leerlijnen? 

5.2. Aanbevelingen 
Voor elke onderdeel van het curriculum worden aanbevelingen gedaan om zowel de lessencyclus te 

verbeteren als het curriculum verder te ontwikkelen. 

Visie op wetenschapsoriëntatie 

Er wordt geen duidelijke overkoepelende visie voor wetenschapsoriëntatie beschreven door de 

gevraagde docenten. Om een beter overzicht te creëren van de doelstelling van het vak is een 

overzicht van een leerlijn van jaar 1 tot een met zes voor de leerdoelen én leerinhoud een 

hulpmiddel. Vanuit deze overzichten kan de koppeling naar de individuele schoolvakken ook gemaakt 

worden. Dit wordt nu nog als een gemis ervaren. Vaardigheden die bij individuele schoolvakken 

geleerd worden kunnen ingezet worden bij wetenschapsoriëntatie. Andersom kunnen de 

vaardigheden opgedaan bij wetenschapsoriëntatie ook ingezet worden bij andere vakken. Dit zal 

helpen met het uitdragen en zichtbaar maken van wetenschapsoriëntatie. 

De plek van theoretisch onderwijs binnen het curriculum is op dit moment onduidelijk. De waarde 

van de theoretische kennis wordt door allen erkend maar de balans tussen theorie en praktijk wordt 

op het moment niet als optimaal ervaren. Ook hier kan creëren van een leerlijn voor de leerlijn in 

ondersteunen. Vanuit het complete overzicht kan de balans voor elk leerjaar aangepast worden.  

De betrokken docenten zijn bereid om methodes los te laten en hun eigen materialen te 

ontwikkelen. Dit betekent dat de verder ontwikkeling van het curriculum gedragen kan worden door 

deze gemotiveerde docenten. 

Leerdoelen 

De leerdoelen gekoppeld aan persoonlijke reflectie kunnen sterker benadrukt worden en gebruikt 

worden om leerlingen te helpen met het ontdekken van hun eigen vaardigheden. Leerdoelen 

gekoppeld aan reflectie zijn al opgenomen in de lessencyclus. Daarnaast is hoofdstuk 8 gewijd aan 

het ondersteunen van dit proces. 

De leerlijn van de lessencyclus moet aangepast worden aan de tien stappen van onderzoek doen die 

WON Nederland hanteert. Daarmee wordt de hoofdstukstructuur ook aangepast, hoewel het de 

moeite waard is om te bekijken of sommige stappen samen vallen onder een van de huidige 

hoofdstukken. 

Binnen het overkoepelende doel van wetenschapsoriëntatie wordt de uitwisseling van vaardigheden 

tussen schoolvakken en de won-projecten als ontwikkelpunt benoemd. Leerlingen kunnen 

individuele onderzoekvaardigheden opdoen in schoolvakken, genoemd wordt argumentatie bij 
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Nederlands en logica bij wiskunde. Evengoed kunnen de leerlingen hun reeds verworven 

vaardigheden toepassen in kleinschaligere projecten binnen schoolvakken 

Leerinhoud 

Vanuit een individueel leerproces is het moeilijk om een compleet overzicht op te stellen van de 

leerinhoud van het vak. Aangezien de leerlingen in ieder geval in de eerste drie jaar dezelfde inhoud 

met dezelfde doelen krijgen aangeboden is deze basis wel vast te stellen. Dit overzicht is waardevol 

voor de begeleidende docenten, om in te schatten wat ze van de leerlingen kunnen verwachten.  De 

verdere inhoud die leerlingen in hun verdere individuele leerproces nodig hebben kunnen dan 

wanneer nodig vastgesteld worden. 

Docenten met minder ervaring in onderzoek doen die begeleider worden binnen 

wetenschapsoriëntatie hebben dezelfde kennisbasis nodig die de leerlingen hebben. Vanuit een 

compleet overzicht van de leerinhoud kunnen zij vast stellen wat zij wel en niet kunnen verwachten 

van leerlingen. 

Leeractiviteit 

Coaching is de belangrijkste leeractiviteit binnen het begeleiden van onderzoek doen. Een uniforme 

stijl en uniforme structuur  is hierbij wenselijk. In de lessencyclus is zijn verschillende tips terug te 

vinden maar een uniforme stijl moet uit overleg tussen de betrokken docenten komen. Daarbij is de 

achterliggende visie op coaching het uitgangspunt. De uniforme begeleidingsstructuur in de vorm 

van een logboek moet nog vastgesteld worden 

Rol van de docent 

Om nieuwe docenten (nieuw in het team, nieuw in deze vorm van begeleiding) mee te nemen 

binnen de ontwikkelingen is er contact nodig tussen de begeleidende docenten. Door gezamenlijk 

materialen te selecteren en uit te werken kunnen de nieuwere docenten ervaren wat ervan hen 

verwacht wordt.  

Door het formuleren van docentdoelen kunnen docenten ondersteund worden in het toepassen van 

gedeelde sturing of het werken binnen leerlinggestuurde projecten. Doordat de rol van de docent 

duidelijk gedefinieerd is in de docentdoelen vloeien daaruit ook de activiteiten voort die docenten 

uitvoeren om de leerlingen op hun niveau te ondersteunen. 

Bronnen en materialen 

De leerlingen vragen ook naar achtergrondmateriaal. Dit kan gedaan worden door een digitale 

weergave, bijvoorbeeld een website, te maken van het onderzoeksproces waarbij voor elke stap 

hulpvragen, voorbeeld activiteiten en korte stappenplannen zijn weergegeven, vergelijkbaar met de 

inhoud van de lessencyclus. Leerlingen kunnen op die manier zelfstandiger werken binnen het 

uitvoeren van de verschillende stappen omdat zij de juiste ondersteuning hebben in het structureren 

van hun taken. 

Het bestuderen van een compleet curriculum vergt tijd van de docent. De ambitie van het vak 

wetenschapsoriëntatie is om gelijkwaardig te zijn aan een regulier vak. Voor elk regulier vak ligt er 

ook een curriculum en een methode die docenten moeten bestuderen. Voor wetenschapsoriëntatie 

moeten daar nog delen van worden ontwikkeld. Dit neemt niet weg dat docenten tijd moeten 

besteden aan het bestuderen van het curriculum willen zij de inhoud zich eigen maken en kunnen 

fungeren als expert wanneer zij de leerlingen begeleiden. 

Om de eerste stap voor docenten eenvoudiger te maken is het waardevol om een complete 

lessenreeks te ontwerpen voor bijvoorbeeld het project “ik en mijn toekomst” met daarin alle 
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activiteiten en leerdoelen die nodig zijn om het project te doorlopen. Hierdoor is de eerste 

kennismaking met de coachende rol minder intensief en kunnen de docenten gaandeweg hun 

vaardigheden ontwikkelen. 

Leeromgeving 

Vanuit het overzicht van de leerdoelen en leerinhouden en de daaruit volgende leeractiviteiten 

wordt bepaald welke leeromgeving wenselijk is. De behoefte om externe contacten te gebruiken kan 

hierbij helpen om voldoende ruimte voor alle leerlingen beschikbaar te hebben. Door ook dit te 

ordenen en te verwerken in een overzicht kunnen de betrokken personen hiermee uit de voeten. 

Groeperingsvormen 

Gezien de verschillende instromen van leerlingen is een individueel leerproces de optimale route om 

de leerlingen te begeleiden. Daarbij moet er voor de docent/mentor wel een manier zijn om de 

vooruitgang van de leerling te volgen. Daarbij kan de doorlopende leerlijn met leerdoelen een 

uitgangspunt zijn. Door een portfolio bij te houden kunnen de betrokken docenten de leerlingen 

volgen. 

Tijd 

De ontwikkeling van materialen voor de verschillende leerjaren groeit mee met de leerlingen. 

Hoeveel tijd leerlingen en docenten krijgen om de projecten uit te voeren wordt nog als erg beperkt 

ervaren, evenals de voorbereidingstijd op de projecten. Begeleidende docenten zoeken nu hun weg, 

daarbij hebben ze enige tijd gekregen om zaken te ontwikkelen.  

Om de docenten betrokken bij wetenschapsoriëntatie te ontlasten kunnen docenten in opleiding 

ingezet worden om delen van het curriculum te ontwikkelen en organiseren. Vergelijkbaar aan dit 

onderzoek kan een docent in opleiding het curriculummateriaal verder uitwerken, passend bij de 

persoonlijke interesse en affiniteit.  

Vanuit de doorlopende leerlijn met de leerdoelen en leerinhoud en de daaruit volgende 

leeractiviteiten kan vastgesteld worden hoeveel tijd er nodig is voor de leerlingen om dit uit te 

voeren en hoeveel tijd ervoor de docenten nodig is om dit te ontwikkelen. Deze overzichten kunnen 

worden toegevoegd aan het curriculum overzicht om docenten houvast te bieden. 

Toetsing 

Vanuit het overzicht van de leerdoelen en leerinhouden kan een PTA worden opgesteld. Dit kan in 

formatieve vorm zijn waarbij leerlingen de geformuleerde leerdoelen proberen te behalen, pas 

wanneer een leerling er klaar voor is wordt de volgende stap gezet. Is een leerling nog niet klaar om 

de volgende stap te zetten dan wordt er verder ontwikkeld binnen de huidige reeks doelen. Door 

middel van het bijhouden van een portfolio, met zowel onderzoeksverslagen als reflecties,  kan een 

leerlingen laten zien waar hij of zij is in zijn of haar ontwikkeling. 

5.3. Conclusie 
Doordat de lessencyclus niet in een directe vorm ingezet is kan op dit moment niet definitief 

beschreven worden welke onderdelen meer of minder effectief zijn. Twee docenten hebben 

specifiek gebruik gemaakt van de hulpvragen voor leerlingen, aandachtspunten voor docenten en 

leeractiviteiten om bronnen te organiseren. Daarnaast heeft een respondent het toetsingsmateriaal 

gebruikt om een rubriek op te stellen. Deze vier onderdelen zijn op het moment het meest 

waardevol geweest. Om precies te evalueren welke onderdelen aangescherpt moeten worden en 

welke onderdelen erg behulpzaam zijn moet in een later stadium als het materiaal breder ingezet is 
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opnieuw geanalyseerd worden. Vanuit de betrokken docenten wordt de lessencyclus op dit moment 

beschreven als goed aansluitend bij de visie op het vak en de behoeftes van de docenten Voor nu 

sluit het materiaal voldoende aan en kan er een volgende stap gemaakt worden door andere 

curriculum materialen te ontwikkelen, zoals ook beschreven in de aanbevelingen.  
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6. Conclusie 
In dit hoofdstuk wordt besproken in welke mate de hoofdvraag van dit onderzoek beantwoordt is. 

Namelijk hoe een bruikbare lessencyclus er uit ziet binnen de lessen Wetenschapsoriëntatie op het 

Knippenbergcollege. Met behulp van interviews met vier betrokken docenten is geprobeerd te 

analyseren hoe de ontwikkelde lessencyclys functioneert binnen de lessen wetenschapsoriëntatie. 

Daarbij is het belangrijk om te vermelden dat de lessencyclus niet door alle docenten volledig is 

gebruikt. Op dit moment is de lessencyclus aangeboden als achtergrondmateriaal dat de docenten 

naar eigen inzicht en behoefte kunnen inzetten. 

6.1. Ontwerpeisen 
De vraagde docenten geven aan dat er voldoende keuzemateriaal beschikbaar is in de lessencyclus. 

De leerlingen krijgen in de huidige lessen ook de ruimte om eigen keuzes en onderwerpen te 

onderzoeken. De lessencyclus beschrijft het onderzoeksproces goed en stelt daarmee de docent in 

staat om de leerlingen wetenschappelijke vaardigheden aan te leren. Daarbij moeten de onderdelen 

van de lessencyclus wel aangepast worden naar de tien stappen van onderzoek zoals 

Wetenschapsoriëntatie Nederland deze hanteert. Er wordt structuur aangeboden voor de docenten. 

De vraag naar een uniforme begeleidingsstructuur blijft aanwezig dus aan deze eis is onvoldoende 

voldaan. Ook de leerlingen vragen om achtergrondmateriaal dat zij kunnen gebruiken om zichzelf 

verder op weg te helpen. Er moet nog een vertaalslag gemaakt worden vanuit het huidige 

docentenmateriaal naar leerling-materiaal. De lessencyclus bevat voor alle vakken voorbeeld 

materialen, maar de alfavakken zijn aanvullende materialen nodig.   

6.2. Leerdoelen en leerinhoud 
De beschreven leerdoelen, gebaseerd op het model van Pedaste et al. (2015), zijn niet letterlijk 

gebruikt. Een vergelijkbaar format is gehanteerd, dit gebaseerd op de tien stappen van onderzoek 

doen die WON Nederland hanteert. De huidige leerdoelen in de lessencyclus moeten aangepast 

worden aan de tien stappen van WON Nederland. Over het algemeen kan gezegd worden dat 

leerlingen veel hulp en sturing nodig hebben om de leerdoelen voor de oriënterende fase, het 

formuleren van vragen en het opstellen van de methode te behalen. Leerlingen kunnen zelfstandig 

informatie verzamelen, het organiseren en analyseren daarvan wordt ondersteund door de docent. 

Het integreren van zelfreflectie en de maatschappelijke context binnen de leerdoelen kan verbeterd 

worden. Zelfreflectie en in minder mate de maatschappelijke relevantie zijn al wel aanwezig binnen 

de leerdoelen in de lessencyclus. 

De leerinhoud is niet beschreven binnen de lessencyclus. De leerinhoud is wel vastgesteld in andere 

lesmaterialen waarmee in de eerste drie leerjaren wordt gewerkt. De verdeling hiervan over de 

leerjaren wordt geëvalueerd, als mede ook de verdeling tussen de wetenschapsfilosofie en het 

onderzoek doen. De aanbeveling is hier voor de inhoud een doorlopende leerlijn te formuleren. Dit 

maakt het gemakkelijker om het overzicht te behouden en verdelingen aan te passen. Voor docenten 

die onbekend zijn met het begeleiden van de lessen wetenschapsoriëntatie kunnen dit overzicht dan 

ook gebruiken om te zien wat zijzelf en de leerlingen moeten beheersen aan inhoud. 

6.3.  Leeractiviteiten en de rol van de docent 
De gebruikte leeractiviteiten uit de lessencyclus bestaan vooral uit het organiseren van bronnen en 

het voeren van coaching-gesprekken. Hiervoor is voldoende informatie aanwezig in de lessencyclus. 

De vraag naar een uniforme begeleidingsstructuur blijft aanwezig. Daarbij past ook een visie op 
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coaching die gedeeld wordt door de betrokken docenten. De aanbeveling is naast een dergelijke visie 

ook een uniform logboek format op te stellen.  

De rol van de docent binnen de projecten is soms nog onduidelijk. Door de docenten wordt nu 

gedeelde sturing toegepast, waarbij de leerlingen ook verantwoordelijkheid dragen. Op deze manier 

houdt de docent het onderzoek beperkt in tijd en omvang, zodat de leerlingen succeservaringen op 

kunnen doen. Leerlingen stellen zelf planning, methodes en vragen op aan de hand van voorbeelden 

en het modelleren van expert gedrag door de docenten. Van de docent wordt verwacht dat hij/zij 

goed op de hoogte is van het doen van onderzoek en de wetenschappelijke methodes. Om deze 

verwachtingen duidelijker te communiceren wordt aanbevolen om docentdoelen op te stellen 

waarin die gedrag en deze kennis beschreven wordt. Daarbij is het ook nodig om nieuwe docenten 

op weg te helpen door deze verwachtingen door te spreken en te verduidelijken. 

6.4. Lessencyclus 
Vanuit de betrokken docenten wordt de lessencyclus op dit moment beschreven als goed 

aansluitend bij de visie op het vak en de behoeftes van de docenten. Twee docenten hebben 

specifiek gebruik gemaakt van de hulpvragen voor leerlingen, aandachtspunten voor docenten en 

leeractiviteiten om bronnen te organiseren. Daarnaast heeft een respondent het toetsingsmateriaal 

gebruikt om een rubriek op te stellen. Deze vier onderdelen zijn op het moment het meest 

waardevol geweest.  De lessencyclus bevat nu voldoende materialen om een start te maken. Voor de 

alfavakken lijkt het erop dat aanvullende materialen nodig zijn. Ook de leerlingen vragen om 

achtergrondmateriaal dat zij kunnen gebruiken om zichzelf verder op weg te helpen. Dit leerling-

materiaal kan vanuit de lessencyclus opgesteld worden en via een digitale omgeving beschikbaar 

gemaakt worden. Daarnaast is het aan te bevelen om een compacte lessenserie te formuleren die 

nieuwe docenten kunnen gebruiken om een onderzoek vormen te geven en te begeleiden. Door de 

serie volledig uit te schrijven, met keuzes voor leerdoelen en leeractiviteiten wordt de eerste stap 

voor die docent gemakkelijker. De docent hoeft deze lessenserie enkel uit te voeren. Van daaruit kan 

een docent de lessencyclus gebruiken om zelf materialen te ontwikkelen. 

6.5. Beoordeling 
Het toetsingsmateriaal is gebruik om een rubriek op te stellen voor het huidige project. Hiervoor is 

voldoende informatie te vinden in de lessencyclus. Om nu de volgende stap te maken voor toetsing is 

een overzicht nodig van verschillende toetsingsmomenten en de waardering van het vak. Vanuit het 

overzicht van de leerdoelen en leerinhouden kan een programma van toetsing en afsluiting (PTA) 

worden opgesteld. Dit kan in formatieve vorm zijn waarbij leerlingen de geformuleerde leerdoelen 

proberen te behalen, pas wanneer een leerling er klaar voor is wordt de volgende stap gezet. Is een 

leerling nog niet klaar om de volgende stap te zetten dan wordt er verder ontwikkeld binnen de 

huidige reeks doelen. Door middel van het bijhouden van een portfolio, met zowel 

onderzoeksverslagen als reflecties,  kan een leerlingen laten zien waar hij of zij is in zijn of haar 

ontwikkeling. 

6.6. Beperkingen en suggesties 
Doordat de lessencyclus niet in een directe vorm ingezet is kan op dit moment niet definitief 

beschreven worden welke onderdelen meer of minder effectief zijn. Om precies te evalueren welke 

onderdelen aangescherpt moeten worden en welke onderdelen erg behulpzaam zijn moet in een 

later stadium als het materiaal breder ingezet is opnieuw geanalyseerd worden. Daarbij kan dan 
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gebruik gemaakt worden van leerlingmateriaal en leerlingvragenlijsten om te evalueren in hoeverre 

het beschreven curriculum overeenkomt met het ervaren curriculum en de daadwerkelijke 

leeropbrengsten. Daarnaast kan een grotere groep docenten bevraagd worden om te bestuderen of 

de lessencyclus inderdaad voldoende aansluit bij hun behoeftes. Een waardevolle toevoeging kan zijn 

om hun interpretatie van de visie op het vak te analyseren om te kijken of er een eenduidige visie 

aanwezig is binnen het docententeam. Als laatste kan is het interessant om te analyseren of de 

invoering van het vak wetenschapsoriëntatie ook daadwerkelijk het beoogde effect heeft behaald. 

Het beoogde effect is  om  de leerlingen daadwerkelijk beter voor te bereiden op onderzoek in het 

vervolgonderwijs en dat leerlingen in het proces daar naartoe ook een beter profielwerkstuk kunnen 

uitvoeren. 

De ontwikkeling van de leerjaren groeit mee met de leerlingen. Om de docenten betrokken bij 

wetenschapsoriëntatie te ontlasten kunnen docenten in opleiding ingezet worden om delen van het 

curriculum te ontwikkelen en organiseren. Er zijn nog een aantal curriculummaterialen die 

geformuleerd kunnen worden, analoog aan de in dit onderzoek ontworpen lessencyclus. Een 

doorlopende leerlijn voor leerinhoud en toetsing evenals aanvullende lesmaterialen zijn nog nodig. 

Vergelijkbaar aan dit onderzoek kan een docent in opleiding het curriculummateriaal verder 

uitwerken, passend bij de persoonlijke interesse en affiniteit. 

6.7. Reflectie 
Het doen van een onderzoek waarin het onderwijzen van onderzoek doen centraal staat heeft  een 

aantal interessante leermomenten opgeleverd. Ook al beschrijf je dat het belangrijk is om eerst een 

plan te formuleren toch wil dat niet zeggen dat je dit zal ook in de praktijk brengt. Toen ik dit plan 

uiteindelijk, met hulp van Perry, opgesteld had, werd de meerwaarde toch wel duidelijk. Dit heeft 

echter niet voorkomen dat ik waarschijnlijk meer tijd en werk in dit onderzoek heb gestopt dan de 10 

ECTS die ervoor staan. Het klein houden van onderzoek en het richten op een zeer specifieke 

onderzoeksvraag is een punt waarop ik mezelf kan verbeteren. Verder heb ik moeite met het 

uitschrijven of duidelijk verwoorden van hetgeen ik denk. Zaken die voor mij impliciet duidelijk zijn 

omdat ik zo in het onderzoek zit beschrijf ik onvoldoende. Ook al heb ik dit eerder ervaren tijdens 

mijn Master’s thesis voor Mechanical Engineering en ondanks dat ik mezelf hierin heb verbeterd in 

dit onderzoek blijft het toch een aandachtspunt. Het proces van uitzoeken, organiseren en 

ontwerpen ligt mij goed, waarschijnlijk ook een reden waarom ik voor Mechanical Engineering heb 

gekozen. De inhoud van het onderzoek is erg waardevol voor mezelf binnen mijn nieuw baan. Als 

docent Energietechniek binnen de opleiding Werktuigbouwkunde van Fontys Hogeschool 

Engineering ga ik studenten begeleiden die in stages en afstudeerprojecten onderzoek gaan 

uitvoeren. De inhoudelijk kennis van onderzoek doen en de onderwijskundige kennis van het 

onderwijzen van dit proces die ik binnen dit onderzoek heb opgedaan zijn een goede uitgangspositie 

om deze nieuwe uitdaging   
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A. Implementatieplan wetenschapsoriëntatie  
In deze bijlage zijn relevante hoofdstukken uit het implementatieplan wetenschapsoriëntatie 

opgenomen, geschreven door W. de Jong, coördinator wetenschapsoriëntatie (2015). 

A.1. Doelstelling voor de leerlingen 

De doelstelling voor wetenschapsoriëntatie benoemt een aantal doelstellingen met betrekking tot de 

leerlingen. Leerlingen worden uitgedaagd om (pre-)academische kennis, houding en vaardigheden te 

ontwikkelen. Een aantal beoogde vaardigheden en kwaliteiten die de leerlingen daarbij ontwikkelen 

horen bij een basis wetenschappelijke vormgeving. Hierbij verwerven leerlingen kennis en 

vaardigheden op alle vakgebieden (alfa, bèta, gamma). Ze kennen belangrijke wetenschappelijke 

methoden en technieken en zijn op de hoogte van de stappen van de onderzoekspraktijk. 

In een drietal verschillende fasen draagt het wetenschappelijke onderwijs bij aan de persoonlijke 

ontwikkeling van leerlingen.  In de beginfase maken de leerlingen kennis met wetenschappelijk 

denken en ontdekken van de wetenschappelijke wereld. Zij leren omgaan met de wetenschappelijke 

methoden in alle disciplines (Alfa, Bèta en Gamma). 

In de tweede fase is het de doelstelling om de leerling kennis te laten maken met andere 

onderzoekstechnieken zoals kwalitatief en kwantitatief onderzoek, het hanteren van 

meetinstrumenten, het maken van secundaire analyses en de statistische bewerkingen van 

onderzoeksresultaten. 

Aan de hand van de opgedane ervaringen kunnen de leerlingen een gefundeerde profiel keuze 

maken. Eigen voorkeur, bijvoorbeeld passend bij het gekozen profiel, krijgt een rol binnen het doen 

van onderzoek in de derde fase. Belangrijk is daarbij, dat leerlingen gaandeweg leren zien dat de 

wetenschapsgebieden zich niet alleen met verschillende soorten vragen bezighouden, maar ook 

verschillende ‘kennisidealen’ hebben. 

In deze laatste fase kan een leerling op beginnend universitaire niveau  omgaan met de 

wetenschappelijke methode. Academische vaardigheden zijn ontwikkeld op een instroomniveau  

voor de universiteit. Uiteindelijk zijn de leerlingen voorbereid op een academische vervolgopleiding.  

Ze hebben een wetenschappelijke houding ontwikkeld en zijn internationaal georiënteerd. Leerlingen 

zijn bewust van het maatschappelijk belang en invloed van wetenschap.  

Binnen dit onderzoek wordt geconcentreerd op de begeleiding van alle drie deze fasen door 

docenten. De noodzakelijke leerinhouden voor elke fase worden niet beschreven maar dienen 

aangevuld te worden. Dit onderzoek beschrijft aan de hand van geformuleerde leerdoelen 

bijpassende leeractiviteiten en aansluitende begeleidingsstijlen.  

A.2. Leerlingen 

Leerlingen ervaren succes tijdens het leren. Er wordt geluisterd naar hen, er is ruimte voor hen om 

initiatief te nemen. Binnen een dialoog tussen leerling en docent, worden leerlingen gestimuleerd 

om verantwoordelijkheid te nemen en om zelf vragen te stellen. 

Onderwijs wordt als nuttig ervaren en is gerelateerd aan de leefwereld van leerlingen. Hierbij kunnen 

leerlingen leiderschap ontwikkelen om richting te geven aan hun eigen leven. Leerlingen ontdekken 

waar ze goed in zijn, anderen waarderen en erkennen hun bijdrage. Leerlingen leren omgaan met 

feedback en verantwoordelijkheid, leren om zelf sturing te geven en te plannen. 
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Leerlingen hebben de kans om hun potentieel te ontwikkelen. Het leren wordt ervaren als een  

opeenvolging van concrete ervaringen die stimuleren tot hogere-orde denken. Daarbij wordt er 

rekening gehouden met de zone van naaste ontwikkeling zoals beschreven door Vygotsky (1978). 

Leerlingen leren vanuit interesse, over veranderende onderwerpen. Deze afwisseling helpt om hen 

intrinsiek te motiveren. Ze leren kritisch te zijn door keuzes te maken in een complexe omgeving. 

Leerlingen dragen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in een decentrale organisatiestructuur. 

Leerlingen worden proactief: niet bang voor verandering en complexiteit. Leerlingen zien het nut van 

uitblinken en jezelf onderscheiden. 

De individuele ontwikkeling van leerlingen staat voorop binnen onderwijs gericht op excellentie. Dit 

sluit goed aan bij het ontwikkelen van 21st century skills, een combinatie van academische 

vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten (Voogt & Pareja Roblin, 2010).  

A.3. Aanpak van de docent 

De opgestelde ervaring en leerdoelen voor de leerlingen vraagt een uniek profiel voor de docenten. 

Docenten moeten daarvoor een wetenschappelijke houding ontwikkelen bij de leerlingen en binnen 

de school een cultuur  stimuleren die uitdaagt tot kritische denken. Hiervoor wordt van de docent 

gevraagd dat zij academische vaardigheden bezitten, specifiek: denkstrategieën en 

onderzoeksvaardigheden. 

Docenten zijn bekend met recente ontwikkelingen op hun vakgebied. Docenten ondersteunen de 

leerlingen om kritisch te werken. Ze modelleren een kritische houding door bijvoorbeeld hun eigen 

inzichten bij een wetenschappelijk artikel te bespreken met de leerlingen. Docenten beschrijven de 

waarde van onderzoek door verassende resultaten uit te lichten. Excellentie wordt belonen door die 

interesses te voeden, op deze manier doordringen docenten leerlingen van de noodzaak om zich te 

onderscheiden. 
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B. Doorlopende leerlijn leerdoelen 
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De volgende leerlijn is gebaseerd op het academische referentiekader Wetenschapsoriëntatie Nederland (concept versie 0.3).   

Vaardigheden Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5  Leerjaar 6 

1. Orienteren 
op het 
onderwerp 

Ik kan bij een 
onderwerp beschrijven 
wat ik interessant vind. 

Ik kan bij een 
onderwerp benoemen 
waar ik meer over zou 
willen leren.  

Ik kan bij een 
onderwerp 
beschrijven op welke 
wijze dit 
wetenschappelijk 
interessant is. 

   

 Ik kan een probleem 
beschrijven in een 
gegeven context, onder 
begeleiding. 
 
Ik kan een probleem 
herkennen en 
beschrijven in een 
gegeven context, onder 
begeleiding. 
 

Ik kan een probleem 
herkennen en 
beschrijven in een 
gegeven context, 
onder begeleiding. 
 

Ik kan zelfstandig een 
probleem herkennen 
en beschrijven in een 
gegeven context. 
 

  

Ik ken een aantal 
relevante 
beoordelingscriteria om 
relevante bronnen uit te 
zoeken. 

 Ik kan passende 
bronnen zoeken en 
vinden die aansluiten 
bij het onderzoek. 

Ik kan passende 
bronnen zoeken en 
vinden die aansluiten 
bij het onderzoek en 
beoordelen op 
juistheid. 

Ik kan betrouwbare 
en valide bronnen 
vinden voor mijn 
onderzoek. 

Ik kan betrouwbare 
en valide 
wetenschappelijke 
bronnen vinden 
voor mijn 
onderzoek. 

Ik ken de acht stappen 
van onderzoek doen. 
 
 
Ik kan aangeven wat 
mijn sterke en zwakke 
punten zijn bij een 
gegeven set 

Ik kan aangeven wat 
mijn sterke en zwakke 
punten zijn bij de acht 
stappen van onderzoek 
doen. 

Ik kan aangeven 
waarin ik ben 
verbeterd wat betreft 
onderzoek doen en 
wat ik zou willen 
leren. 

Ik kan een onderzoek 
volledig uitvoeren 
wetende waar mijn 
leerpunten liggen. 

Ik kan zelfstandig 
een onderzoek 
uitvoeren en 
aangeven waar mijn 
leerpunten liggen. 
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aandachtspunten.  

2. 
Onderzoekvra
gen 

Ik weet wat het doel is 
van deelvragen. 
Ik begrijp wat criteria 
zijn bij het maken van 
deelvragen. 
Ik kan gegeven criteria 
gebruiken om 
deelvragen te 
formuleren 
 

Ik kan uit mijn 
deelvragen een 
hoofdvraag formuleren. 

Ik kan een 
onderzoeksvraag 
formuleren bij 
gestelde problemen 
met ondersteuning 
van de begeleider. 
 
Ik kan zelfstandig 
criteria opstellen om 
van daaruit 
deelvragen te 
formuleren 

Ik kan zelfstandig een 
onderzoeksvraag 
formuleren bij 
gestelde problemen. 

Ik kan zelfstandig 
een betrouwbare en 
valide 
onderzoeksvraag 
formuleren bij 
gestelde problemen. 

 

Ik ken de vijf 
onderzoeksmethodes 
die gebruikt worden in 
de wetenschap 
oriëntatie. 
 
 
 
 
 
Ik heb een onderzoek 
gedaan met een van 
deze methodes. 
 
 

Ik kan voor- en nadelen 
benoemen die bij elke 
methode horen. 
 
Deze voor en nadelen 
kan ik relateren aan het 
onderzoek dat ik ga 
doen. 
 
Ik heb een onderzoek 
gedaan met elk van 
deze methodes. 
 
 
Ik kan de methodes van 
onderzoek doen van 
elkaar onderscheiden. 

Ik kan een 
onderzoeksmethode 
kiezen die past bij de 
onderzoeksvraag. 
Ik kan 
beargumenteren 
waarom ik deze 
onderzoeksmethode 
heb gekozen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik kan een 
onderzoeksmethode 
kiezen die past bij de 
onderzoeksvraag, dit 
beargumenteren en 
alternatieven 
aandragen. 
 

Ik kan een 
onderzoeksmethode 
kiezen die past bij 
de onderzoeksvraag, 
dit beargumenteren 
en alternatieven 
aandragen. 
 
Ik kan dit 
verantwoorden in 
het 
onderzoeksrapport. 

 

3. Hypothese Ik weet wat een 
hypothese is 
Ik weet waarvoor een 

Ik kan uit verschillende 
hypotheses de juiste 
halen 

Ik kan een hypothese 
opstellen passend bij 
een onderzoeksvraag. 

 Ik kan een H0 en een 
H1 opstellen bij een 
onderzoeksvraag. 

 



45 

 

hypothese dient. 

4. 
Onderzoeking 
en experiment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik kan het logboek 
invullen. 
Ik begrijp het nut van een 
logboek. 

Ik weet welke zaken 
belangrijk zijn voor het 
onderzoek bij het invullen 
van het logboek. 

Ik kan onder begeleiding 
het onderzoek uitvoeren 
volgens plan van 
aanpak. 

Ik kan een betrouwbaar 
en valide onderzoek 
uitvoeren onder 
begeleiding volgens plan 
van aanpak. 

  

 Ik kan aan de hand van 
een planning het 
onderzoek in de tijd 
indelen. 

Ik kan een plan van 
aanpak en een logboek 
opstellen voor het 
onderzoek (onder 
begeleiding). 

Ik kan zelfstandig een 
plan van aanpak en een 
logboek opstellen voor 
het onderzoek. 

Ik kan het logboek 
bijhouden en 
verantwoorden in het 
onderzoeksrapport. 

 

Ik kan de aangeboden 
onderzoeksmethode 
uitvoeren onder 
begeleiding. 
 
 

Ik kan de gekozen 
onderzoeksmethode 
uitvoeren onder 
begeleiding 

Ik kan de activiteiten 
uitvoeren die passen bij 
de gekozen 
onderzoeksmethode. 

Ik kan de activiteiten 
uitvoeren die passen bij 
de gekozen 
onderzoeksmethode en 
de juiste deskundige 
raadplegen bij 
moeilijkheden. 

Ik kan de activiteiten 
uitvoeren die passen 
bij de gekozen 
onderzoeksmethode 
en zelfstandig 
problemen oplossen 
die zich voor kunnen 
doen. 

 

Ik weet hoe ik relevante 
(aangereikte)  materialen 
voor het onderzoek moet 
gebruiken. 

 
 
 
 
 

Ik kan de materialen 
verzamelen die nodig 
zijn bij het opzetten van 
het onderzoek 

Ik kan de verzamelde 
materialen effectief 
inzetten bij het 
onderzoek. 

Ik kan de best 
bruikbare materialen 
inzetten bij het 
onderzoek. 

 

Ik kan werken in een 
onderzoeksgroep. 

 Ik kan voorkeuren 
aangeven over de 
samenstelling van de 
onderzoeksgroep 
passend bij het 
onderzoek. 

Ik kan de 
onderzoeksgroep 
samenstellen passend 
bij het onderzoek. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik kan werken in een 
door anderen 
samengestelde 
onderzoeksgroep 
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5. Data-
analyse 
 
 
 
 
 
 

Ik kan gegevens 
verzamelen (literatuur 
en andere data) . 
 
 

Ik kan gegevens in 
schema’s, tabellen 
diagrammen etc. zetten. 
 

Ik kan gegevens 
verzamelen en 
vastleggen met 
behulp van Excel. Ik 
kan gegevens uit de 
literatuuronderzoek 
verzamelen en 
vastleggen 

Ik kan gegevens 
verwerken passend bij 
het onderzoek met 
behulp van Excel. Ik 
kan de gevonden 
literatuur efficiënt 
toepassen in mijn 
onderzoek. 

Ik kan gegevens 
verwerken, zo 
mogelijk met 
statistische analyse. 
Ik kan de gevonden 
literatuur toetsen op 
betrouwbaarheid en 
toepassen in mijn 
onderzoek. 

 

Ik kan uit de verzamelde 
gegevens antwoorden 
geven op de 
onderzoeksvraag. 
 

 Ik kan de verzamelde 
gegevens verwerken 
tot resultaten voor 
het beantwoorden 
van de 
onderzoeksvraag. 

Ik kan de verzamelde 
gegevens verwerken 
tot resultaten voor 
het beantwoorden 
van de 
onderzoeksvragen, 
rekening houdend 
met het multi-
interpretabel zijn van 
gegevens. 

  

Ik kan ( in een groepje) 
een conclusie 
formuleren passend bij 
de gegevens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik kan op basis van de 
resultaten van het 
onderzoek één of 
meerdere conclusies 
formuleren. 
 

Ik kan op basis van de 
resultaten van het 
onderzoek één of 
meerdere 
betrouwbare en 
valide conclusies 
formuleren. 

Ik kan op basis van 
de resultaten van 
het onderzoek 
passende, 
betrouwbare en 
valide conclusies 
formuleren. 
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6. Conclusie 
 

 Ik kan in een groepje de 
conclusies gebruiken om 
antwoord te geven op 
de onderzoeksvraag. 
 

Ik kan individueel de 
conclusies gebruiken 
om antwoord te 
geven op de 
onderzoeksvraag. 
 

Ik kan de conclusies 
gebruiken om 
antwoord te geven op 
de onderzoeksvraag, 
passend bij de 
onderzoeksdiscipline.  
 

Ik kan de valide 
conclusies gebruiken 
om antwoord te 
geven op de 
onderzoeksvraag, 
passend bij de 
onderzoeksdisciplin
e.  
 

 

Ik kan de 
onderzoeksresultaten 
vergelijken met de 
hypothese. 
 
Ik kan op basis van deze 
vergelijkingen komen 
tot het formuleren van 
nieuw onderzoek. 

 Ik kan op basis van 
deze vergelijkingen 
komen tot het 
formuleren van 
volgend onderzoek. Ik 
kan aangeven wat de 
vragen zijn waarop 
antwoorden kunnen 
worden gezocht. 

Ik kan afstand 
nemen van mijn 
onderzoek en de 
voor- en nadelen 
van keuzes in mijn 
onderzoek kritisch 
benaderen. 

Ik kan bij mijn 
resultaten 
beschrijven waar de 
sterke en zwakke 
punten liggen.  

7. 
Communicatie
: Maken van 
het 
onderzoeksra
pport en 
presentatie 
 

 Ik kan een 
onderzoeksverslag 
schrijven over het 
onderzoek volgens een 
gegeven structuur. 
 

Ik kan een 
onderzoeksverslag 
schrijven over het 
onderzoek volgens 
een gegeven structuur 
en daarop variëren.  
 

Ik kan een 
onderzoeksrapport 
schrijven volgens een 
passende structuur en 
volgens APA 
richtlijnen. 

Ik kan een 
onderzoeksrapport 
schrijven volgens 
een structuur 
passend bij de 
onderzoeksdisciplin
e en volgens APA 
richtlijnen. 

 

Ik kan een presentatie 
voorbereiden en geven, 
met een groepje. (over 
het uitgevoerde 
onderzoek ) 
 

 Ik kan een presentatie 
verzorgen over het 
uitgevoerde 
onderzoek waarin de 
onderzoeksvragen 
worden beantwoord. 

Ik kan een presentatie 
verzorgen voor een 
doelgroep, passen bij 
het 
onderzoeksonderwer
p. 

Ik kan een 
presentatie 
verzorgen voor 
extern publiek. 

Ik kan een 
presentatie 
verzorgen voor 
extern publiek en 
op een 
wetenschappelijk 
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 locatie. 

Ik kan ingaan op vragen 
van het publiek tijdens 
een presentatie. 
 

Ik kan adequaat ingaan 
op vragen van het 
publiek tijdens een 
presentatie. 
 
 
 
 
 
 

Ik kan adequaat 
ingaan op vragen van 
het publiek tijdens 
een presentatie. 
 

Ik kan adequaat 
ingaan op vragen van 
de doelgroep tijdens 
een presentatie. Ik 
denk vooraf na over 
de vragen die ik kan 
verwachten. 
 

Ik kan adequaat in 
gaan op alle 
mogelijke vragen. 

 

8. Reflectie op 
onderzoek 

 Ik kan de gegevens uit 
het logboek gebruiken 
om  
het verloop van het hele 
onderzoek te 
beoordelen 
Ik kan de gegevens uit 
het logboek gebruiken 
om tips te geven voor 
een volgende keer. 

Ik kan met behulp van 
het ingevulde logboek 
per onderdeel 
aangeven welk deel 
van het onderzoek 
goed is verlopen en 
wat er verbeterd kan 
worden. 

Ik kan met behulp van 
het ingevulde logboek 
mijn onderzoek 
toegankelijk maken 
voor derden en 
aangeven wat aan het 
onderzoek verbeterd 
kan worden. 

Ik kan met behulp 
van het ingevulde 
logboek mijn 
onderzoek delen 
met andere 
wetenschappers. 

 

Ik begrijp het nut van 
onderzoek doen. 
 

 Ik kan de relevantie 
van het onderzoek 
doen 
beargumenteren. 

Ik kan de relevantie 
van het onderzoek 
doen 
beargumenteren als 
onderdeel van een 
groter geheel. 

Ik kan de relevantie 
van het onderzoek 
doen 
beargumenteren in 
ethische en 
maatschappelijke 
context. 

 

 Ik ken de drie 
verschillende 
wetenschapsdisciplines. 
Ik kan de drie 
verschillende 

Ik kan aangeven 
welke 
wetenschapsdiscipline 
mijn voorkeur heeft 
en waarom. 

Ik kan mijn  keuze 
voor het school 
profiel verklaren, 
mede aan de hand 
van 

Ik kan in mijn 
gekozen 
wetenschapsdiscipli
ne aangeven welk 
type onderzoek bij 

Ik kan in mijn 
gekozen 
wetenschapsdiscipli
ne aangeven welk 
type onderzoek bij 
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wetenschapsdiscipline 
beschrijven met 
kenmerken. 
Ik kan de verschillende 
disciplines 
onderscheiden van 
elkaar. 

wetenschapsoriëntati
e.   

mij past.  mij past en welke 
voorkeuren ik 
hierin heb. 

 Ik kan de verschillende 
soorten van onderzoek 
doen onderscheiden. 

Ik kan de 
verschillende soorten 
van onderzoek doen 
uitvoeren. 

Ik kan aangeven 
welke vorm van 
onderzoek doen het 
beste bij mij past. 

  

Ik ken de acht stappen 
van onderzoek doen. 
 
 
Ik kan aangeven wat 
mijn sterke en zwakke 
punten zijn bij een 
gegeven set 
aandachtspunten.  

Ik kan aangeven wat 
mijn sterke en zwakke 
punten zijn bij de acht 
stappen van onderzoek 
doen. 

Ik kan aangeven 
waarin ik ben 
verbeterd wat betreft 
onderzoek doen en 
wat ik zou willen 
leren. 

Ik kan een onderzoek 
volledig uitvoeren 
wetende waar mijn 
leerpunten liggen. 

Ik kan zelfstandig 
een onderzoek 
uitvoeren en 
aangeven waar mijn 
leerpunten liggen. 
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C. Interview schema 
Kernbegrip Vraag Doorvraag Doorvraag 

Inleiding Wat is jouw eigen 
ervaring met 
onderzoek doen? 

Op welk niveau heeft dit 
plaats gevonden? 

 

 Wat is jouw eigen ervaring 
met het onderwijzen van 
onderzoek doen? 

In welke rol heb jij 
het aangereikte 
materiaal gebruikt of 
geanalyseerd? 

Visie op onderwijs Wat is jouw visie op 
het vak 
wetenschapsoriëntat
ie? 
 

In hoeverre komt het 
ontwikkelde lesmateriaal 
overeen met de visie van het 
dr-Knippenbergcollege? 
 

Hoe denk je dat de 
leerlingen deze vorm 
van onderwijs 
ervaren hebben? 

Bronnen 
(geformuleerde 
lesmateriaal) 

Heb je zelf het 
lesmateriaal 
gebruikt? 

Welke onderdelen heb je 
gebruikt? 
Zijnde:  

 Doel van de stap 

 Activiteiten 

 Leerdoelen 

 Aandachtspunten 
voor de docent 

 Voorbeeldactiviteiten 

 Toetsing  

 werkvormen 

In welke situatie heb 
je deze onderdelen 
gebruikt? 

 Welke onderdelen heb je niet 
gebruikt? 

Waarom heb je deze 
onderdelen niet 
gebruikt? 

Hoe heb je het 
lesmateriaal 
ervaren? 
 

Hoe nuttig heb je het 
lesmateriaal ervaren 

Wat heb je gebruikt? 

 Welke positieve ervaringen 
heb je gehad met  het 
lesmateriaal? 

Zou je een voorbeeld 
kunnen geven? 

Welke negatieve ervaringen 
heb je gehad met 
lesmateriaal? 

Welke 
verbeterpunten zie 
je binnen het 
lesmateriaal? 

Welke onderdelen mis je in 
lesmateriaal? 

Welke acties ter 
verbetering zijn al 
gedaan? 

Leerdoelen Welke leerdoelen 
heb  je 
geïmplementeerd? 

Gebruik de lijst met doelen! Waarom heb je de 
genoemde doelen 
niet behaald? OF in 
welke mate is het 
doel niet behaald? 

Leeractiviteiten Welke activiteiten 
heb je uitgevoerd in 
het kader van de 

Wat is jouw algemene indruk 
van de activiteiten, ten 
aanzien van de rollen van de 

Hoe denk je over 
deze lessenreeks ten 
opzichte van de 
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lessenreeks? (des 
noods beperken tot 
3 voorbeelden) 

docent en de leerling? opbrengsten/produc
ten van de 
activiteiten? 

Rol van de docent Welke rol heb je 
aangenomen tijdens 
de lessen? (binnen 
het spectrum van 
begeleiding) 

Wat heb je geobserveerd 
tijdens deze les? (ten aanzien 
van jou eigen handelen) 

Hoe denk je dat de 
leerlingen deze rol 
van jou hebben 
ervaren? 

 Hoe heb je deze rol ervaren?  Wat heb je gemist bij 
het uitoefenen van 
deze rol? 

 Wat ging er goed 
binnen het uitvoeren 
van deze rol? 

Toetsing Welke vormen van 
toetsing heb je 
toegepast? 

Hoe heb je de aansluiting 
tussen de werkvorm en de 
toetsingsvorm ervaren? 

Welke ervaring had 
je hiervoor met het 
ontwikkelen van 
beoordelingen? 

Curriculumontwikkel
ing 

In hoeverre heb je 
een overzicht over 
het 
curriculum(web)? 
 

Welke behandelde 
onderdelen van het 
curriculum zijn wat jou 
betreft nog onduidelijk? 

Welke onderdelen 
van het curriculum 
zijn wat jou betreft 
nog onduidelijk? 

Welke 
curriculummateriale
n heb jij eerder 
ontwikkeld? 
(actieonderzoek/ 
curriculum) 

Hoe zie je jouw vermogen om 
een complete 
onderzoekscyclus te 
onderwijzen aan de hand van 
het huidige materiaal? 

Hoe schat je je eigen 
vermogen in om 
verdere onderdelen 
van het curriculum in 
te richten? 

In hoeverre is er 
voldoende 
informatie in het 
lesmateriaal te 
vinden om alle 
docenten die 
betrokken zijn bij het 
vak 
wetenschaporiëntati
e te ondersteunen? 
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D. Uitwerking interviews 
Kernbegrip Naam 

bestand 
Begin-
eind 

Labels/Steekwoorden 

Leerdoelen Opname 
Hugo 

27.00-
28.00 

Beheersen van de 10 stappen van onderzoek 
doen 

Opname 
Sjoerd 

14.38-
17.28 

Leerdoelen bij het project gekoppeld aan 10 
stappen van onderzoek doen, beperkte vorm van 
leerdoelen om docenten en ll te ontlasten, 
wisselende resultaten door begeleiding en 
eigenaarschap, bochten afsnijden dan worden 
doelen niet behaald, eigen motivatie draagt bij 
aan het behalen van de doelen,  

Opname 
Britt 

12.10- 
19.10 

Veel ondersteuning nodig bij het formuleren van 
doel/vragen/methode, opstellen van plan goed-
uitwerking ervan minder, uitvoering en 
verwerking in orde (weinig hulp nodig), 
uitvoering: breed doel behaald, reflectie 
mondeling (vastleggen binnen verslag), reflectie 
op onderzoeksproces/leerproces, meer 
achtergrondinformatie (bijv. over gebruikte 
methode, presentatie voor ouders/docenten etc 
mensen boeien en een boodschap overbrengen, 
wetenschappelijke nieuwsgierigheid: motivatie 
voor docenten, 

Opname 
Vera 

7.46-
8.23 

Minder specifiek, docenten zonder 
onderzoekservaring, terminologie 

Leeractiviteiten Opname 
Hugo 

29.00- 
35.35 

leervraaggesprek, docent: modelleren van 
expertgedrag, vragen formuleren: iteratief 
proces, eventueel begeleiding opschalen, 
“intensief begeleiden(coaching) bij vragen 
opstellen”-dit is de basis van onderzoek,  

Opname 
Britt 

19.30-
20.27 

Coaching gesprekken, voorbeeldopdrachten 
uitgevoerd 

Opname 
Sjoerd 

9.37- 
12.17 

Gebruikte activiteiten, bronnenanalyse, kleine 
schaal binnen AK, ll ondersteunen in proces, 
inhoudelijk beter resultaten, rubriek opgesteld en 
gebruikt, geen eind beoordeling aan verbonden, 
go en no go,  

Opname 
Sjoerd 

17.28- 
19.51 

Activiteiten in project: Aftrap introductie, 
werkvorm om toekomstgericht na denken te 
activeren, plan doornemen en verwachtingen 
uitspreken, brainstorm met hulpvragen, 
individuele gesprekken met groepen om 
voortgang te bespreken, verantwoordelijkheid bij 
ll. 

Opname 
Sjoerd 

21.00-
21.55 

Brainstorm product: overlap tussen ll zoeken, 
kost veel tijd om op gang te komen, 

Rol van de docent Opname 
Sjoerd 

22.00- 
27.19 

Gedeelde sturing toegepast, controle op proces, 
leerlingen helpen met plannen en reflecteren op 
voorgang en inhoud, reflecteren op onderzoek 
doen en ondersteunen met inhoudelijke kennis, 
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uitdagen van ll, motiveren van leerlingen, inzet 
van ll helpt bij uitvoeren van rol, ll trots op 
resultaat, inhoud van 1e en 2e jaar Won kennen, 
duidelijke afspraken over verwachting binnen 
begeleiding 

Opname 
Sjoerd 

19.51-
21.00 

Rol van docent in project: ondersteunend, 
begeleider laat ll afspraken maken,  

Opname 
Britt 

5.29- 
7.01 

Ll moeite met beperkte contacttijd, docent helpt 
met zaken op een rij zetten,  

Opname 
Britt 

8.30- 
9.41 

Onderzoek klein houden, ll succes ervaring 
aanbieden, goede feedback van ll hierop, 

Opname 
Britt 

20.45- 
26.22 

Midden in het sturingsspectrum, bewuste keuze 
van de docent, breedte van het onderzoek 
beperken, leren over het beperken van 
onderzoek, ll hebben hun eigen onderzoek 
uitgevoerd-docent ondersteunt, ervaring van 
docent: moeilijk/lastig om ll de keuze te laten en 
hierdoor te leren welke keuzes ze moeten maken 
en welke het beste zijn, onderling leerproces, 
“niets gemist, door jouw achtergrondmateriaal 
en achtergrond kennis”, ll ook achtergrond 
materiaal/eventueel online naslagwerk per 
onderzoeksstap/methode met doorverwijzen, tijd 
beter benutten, minder gemotiveerde leerling 
ook stimuleren (kleine succes ervaringen)- meer 
zelfstandigheid in volgende iteratie, 

Opname 
Britt 

31.30- 
32.31 

Ll helpen met reflectie op eigen leerproces-
inschatten niveau van producten, contact met 
extern leren beheren, 

Opname 
Hugo 

29.00- 
35.35 

Ll vrijlaten in keuze vanuit thema voor 
onderwerp, intensief begeleiden bij opstellen van 
vragen, ll vrijer gelaten bij bronnen verzamelen, 
“te zien aan eindresultaat, misschien meer 
begeleiden nodig”, beperkte tijd, analyse van 
bronnen intensiever begeleidt, leervraaggesprek, 
docent: modelleren van expertgedrag, vragen 
formuleren: iteratief proces, eventueel 
begeleiding opschalen, “intensief begeleiden bij 
vragen opstellen”-dit is de basis van onderzoek, ll 
willen snel naar de volgende stap,  

Bronnen 
(geformuleerde 
materiaal) 

Opname 
Sjoerd 

6.45- 
8.25 

Gebruikt, veel mogelijkheden, inspelen op 
verschillen tussen leerlingen, “vragen gesteld 
waar ze over na moeten denken, activerende 
vraag”, beginactiviteit aangereikt,  

Opname 
Sjoerd 

13.35 Logboek voor ll en docent andere vorm, 
gemakkelijker invullen,  

Opname 
Vera 

6.04-
6.43 

Niet gebruikt, docenten vrijgelaten in keuze 
(bewust), 

Opname 
Vera 

3.47-
5.10 

Aansluiting materiaal “Perfect”, hoog niveau voor 
docenten, vrijheid voor docenten binnen het 
ontwikkelen van zichzelf in begeleiding, 
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handboek voor docenten, volgende stap 
uitproberen van materialen, volgende stap 
verplichte achtergrondmateriaal 

Opname 
Vera 

8.16-
9.00 

Onderzoeken eigen onderwijs processen, 
belangrijk ook naar leerlingen toe 

Opname 
Vera 

11.05-
11.36 

Vertaling naar de praktijk kan specifieker 

Opname 
Britt 

7.02- 
8.33 

Fijn om achtergrondinformatie te hebben, meer 
materiaal om aan de leerlingen aan te bieden, 
kijken naar de behoefte van ll, hierbij materiaal 
aanbieden (beperkte tijd beschikbaar),  

Opname 
Britt 

9.36- 
11.00 

Aangeboden: Bronnenonderzoek verwerken, 
manieren om informatie te verzamelen, welke 
informatie is belangrijk 

Opname 
Hugo 

16.30- 
21.45 

Niet gebruikt, “goed om als naslagwerk te 
hebben”, biedt veel mogelijkheden, “lijvig 
document”, “highlight beschrijven”, “staat zo 
veel in dat je kan gebruiken”, “keuze maken, als 
groep of als docent”, gericht op science, 
methodes te specifiek, niet van toepassing op 
alfa vakken, aanvullende voorbeelden voor alfa 
vakken, “wat is voor mijn vak van toepassing, dan 
eventuele aanvullingen vaststellen” 

Toetsing Opname 
Sjoerd 

27.45-
28.11 

Materiaal gebruikt om rubric op te stellen, eerder 
gedaan maar weinig ervaring, 

Opname 
Hugo 

36.00- Beoordeling van het vak, certificaat/cijfer, gelijk 
stellen aan een schoolvak,  

Opname 
Britt  

26.35- 
28.16 

Presentatie als beoordeling, oefenmoment en 
reflectie moment (“peerreview”), controle van 
voldoen aan opdracht als eindbeoordeling, geen 
cijfer aan verbonden, 

Visie op 
wetenschapsoriëntatie 

Opname 
Vera 

1.37-
3.45 

Basis voor door ontwikkelen, vrijheid voor 
leerlingen, vakoverstijgend, buiten school en 
lokaal, maatschappelijk relevant, betrekking op 
bedrijven, praktisch onderwijs, theoretisch 
hoorcollege, balans theorie en praktijk, docenten 
VWO begeleiden, project ‘Ik en mijn toekomst 
eerste keer voor docenten 

Opname 
Vera 

27.15-
29.30 

Voldoende materiaal, meer gebruiken en 
invoeren 

Opname 
Hugo 

1.20- 
7.50 

“twee poten, onderzoek doen en filosofie”, 
wetenschapsoriëntatie, brugklas doet één 
onderzoek, tweede klas drie onderzoeken (alfa, 
beta, gamma), lessen beschrijven historische 
ontwikkeling van de wetenschap(sfilosofie), 
college vorm(twee klassen te gelijk), onderzoek 
doen begeleiden met één docent per klas, weinig 
voor gestructureerd-zelf nadenken stimuleren,  

Opname 
Britt 

3.13- 
5.29 

Goed vak kan zijn, verspreiding door de school, 
zelfde format voor de hele school (alle vakken), 
leerlingen hebben een basis, motivatie van 
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leerlingen, transfer van theorie naar praktijk, 

Opname 
Britt 

29.20- 
31.00 

Visie van de leerling op thema centraal, van 
daaruit persoonlijke leerdoelen formuleren, 
docent adviserende rol, ll bepalen de richting van 
het onderzoek,  

Opname 
Britt 

39.45- 
42.11 

Ll meer laten ontdekken over zichzelf door 
middel van onderzoek doen, “waarom doe ik 
dingen of doe ik ze niet”, gevolgen van gedrag en 
beslissingen laten ontdekken, van de fouten van 
andere leren, 

Opname 
Britt 

55.22- 
59.55 

Won wordt vakoverstijgend beschreven, binnen 
vak toepassen, met de basis die beschreven 
wordt naast onderzoeksvaardigheden ook 
leerinhoud overbrengen, model united nations 
als voorbeeld, “nodig om opdrachten altijd te 
presenteren als onderzoek”, zelfreflectie op 
leerproces, (NOTE: Vaardigheden die ze hebben 
linken aan opdracht) 

Opname 
Sjoerd 

4.25-
6.45  

Kennisinhoud hoog niveau, pittige stof voor 2e 
klas, hoorcollege saai, praktijk meer aan de 
theorie koppelen, theorie koppelen aan vakken, 
“te veel theorie, meer toepassing”, waardevol 
vak, ll producten op hoog niveau binnen “ik en 
mijn toekomst” 

Curriculum-
ontwikkeling 

Opname 
Vera 

6.43-
7.00 

ontwikkeltijd voor docenten, begeleidingstijd, 
werkmiddagen, 

Opname 
Vera 

12.39- 
15.28 

Verdieping v4, vertaling naar maatschappij, 
wereldburger, big history, bildung, kennis en 
praktijk, schrijfvaardigheid, externe contact 

Opname 
Vera 

16.05- 
18.34 

Materiaal duidelijk, rol van de docent soms 
ongewis, overlap in teams, docent VWO klas 
begeleidt onderzoek, op zoek naar toetsing, 
toetsingsvorm, toekennen van cijfers of niet, 
leeromgeving nog in ontwikkeling, materiaal voor 
alfavakken tekort, 

Opname 
Vera 

19.00-
19.57 

Leerinhoud tot klas 3, daarna verdelen over 4 
jaar, meer combinatie met praktijk, meer 
collega’s betrekken als experts 

Opname 
Vera 

22.45- 
27.00 

Toetsing, theorie via cijfer, alternatieven, verder 
ontwikkelen, praktijk, extern, weinig 
voorbereiding, stap naar minder traditionele 
toetsing, grote stap maken, loslaten van 
methode, docenten willen de volgende stap 
maken 

Opname 
Sjoerd 

28.25- 
32.28 

Leerinhoud is uitgebreid, waar stopt dit, hoe 
pakken ll dit op, beschikbare 
ruimte/leeromgeving voldoende plek voor alle 
leerlingen, tijd voor hoorcollege misschien voor 
praktijk gebruiken, beperkt aantal docenten die 
vak geven, zijn alle docenten die bij projecten 
betrokken zijn op de hoogte  van leerinhoud, 
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groepsvorming(mix van ll dus soms moeite met 
niveau),  

Opname 
Sjoerd 

32.28- 
35.35 

Weinig ervaring met curriculummateriaal 
ontwikkelen, zelf opstellen: bekijken wat mogelijk 
is, hoe kan je de ll naar het leerdoel krijgen, wat 
is de leerinhoud, nieuwe collega’s in gesprek op 
weg helpen, visie overbrengen, achtergrond 
materiaal daarbij beschikbaar 

Opname 
Sjoerd 

35.35-
37.13 

Keuzes maken in wat willen we de ll leren, 
compleet curriculum vormen, beter overzicht 
“totaal plaatje”, evalueren en ”bijsturen waar 
nodig” 

Opname 
Britt 

34.15- 
39.45 

Impliciet: weinig overzicht over plan van won, 
ziet wel waarde voor alle leerlingen, thema’s 
goed afstemmen op ll niveau, doorlopende 
leerlijn niet zichtbaar buiten de wonlessen-niet 
schoolbreed, leerdoel voor het project 
onduidelijk “onderzoek is middel om te komen 
tot leerdoel” “is dat het enige doel”, specifiekere 
leerdoelen “persoonlijke leerdoel”, reflectie op 
leerproces, “lastig” zelf project formuleren, “ll 
laten ontdekken wat zij geleerd hebben”,  

Opname 
Britt 

42.50- 
44.32 

“ll pikken op wat aangeboden wordt” werken 
daarop voort, ll die weinig gemotiveert zijn, die ll 
succes ervaring aanbieden, ll zelf tot actie 
aanzetten omdat zij (toch) gemotiveerd zijn,  

Opname 
Britt 

45.17- 
50.51 

Coaching als belangrijkste leer activiteit,  
maandelijks gesprek met tussentijdse 
“prikkelmoment” voor proces bewaking, nieuwe 
docenten hulp bij coaching, uniforme stijl en 
interpretatie van coaching, “wat willen wij uit de 
coaching”, luisteren naar wat ll willen en hen 
helpen dit te bereiken, ll zelf keuzes laten maken 
en ideeën laten opdoen, zelfde basisidee voor 
alle coaches, zodat ll die basis herkennen bij elke 
coach,  

Opname 
Hugo 

12.11- 
16.50 

Afhankelijk  van samenwerking tussen docenten, 
onduidelijkheid over de begeleiding van ll, welke 
rol als begeleider, welke rol als docent 
(betrokkenheid bij de onderzoeken), collega’s 
benoemen onduidelijkheid over de 
ondersteuning en positie van het onderzoek 
binnen het curriculum, waardering en leerinhoud 
van het onderzoek, wordt er vakinhoud 
overgedragen binnen het onderzoek, docent 
afhankelijk, onduidelijkheid over lesdoelen, hoe 
wordt er getoetst  (welke beoordeling hoort 
daarbij, welk model), docenten hebben moeite 
met welke manier ze begeleiding aanpakken. 

Opname 
Hugo 

24.00- 
27.05 

Koppelen van WON-inhoud aan vakken, bijv. 
argumenteren bij NL, doel van won: 
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onderzoeksvaardigheden op doen én aansluiten 
bij vakinhoud,  

Organisatie school Opname 
Vera 

7.00-
7.46 

Begeleidende docenten zoeken eigen weg,  

Opname 
Vera 

9.00-
10.37 

Mentoren meer tijd om te begeleiden, docenten 
toch inzet getoond, leerlingen krijgen certificaat 

Opname 
Vera 

21.25-
22.45 

Projectleider, multidisciplinaire communities die 
project op zetten,  

Opname 
Vera 

27.45-
29.30 

Meer uren roosteren, vergaderingen gebruiken 
om materiaal te ontwikkelen, bewustwording van 
eigen tekortkomingen bij docenten 

Opname 
Britt 

50.00-
51.50 

Communicatie met ll kan lastig zijn door rand 
voorwaarden, 

Opname 
Hugo 

1.20- 
7.50 

college vorm(twee klassen te gelijk), onderzoek 
doen begeleiden met één docent per klas, weinig 
begeleidingstijd, hoeveel begeleiding kan je 30 
leerlingen bieden,  

Opname 
Sjoerd 

8.25- 
9.37 

Veel docenten betrokken, kort tijd, weinig 
ervaring met begeleiden, zelf door ontwikkelen 

Opname 
Sjoerd 

11.30- 
13.49 

Geen toetsing van project, tijd om te begeleiden 
voor docenten (en ll), organisatorische 
beperkingen,  

 


