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Inleiding 
 
Dit groeidocument bevat de beschrijving van de implementatie/invoering van het projectonderwijs 
op de Ladder gedurende drie schooljaren: 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018. Het 
projectonderwijs streeft ernaar een verbinding te maken tussen de geleefde werkelijkheid buiten de 
klas en het leren in de klas. Aan de hand van thema’s worden onderwerpen vanuit de vakken 
aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek aangeboden. In de verwerkingsopdrachten 
worden de creatieve vakken geïntegreerd.  In de onderbouw (groep 1-2) wordt het projectonderwijs 
geïntegreerd en gedurende de gehele dag door binnen alle ontwikkelingsgebieden aangeboden. 
 
In dit groeidocument van De Ladder wordt met regelmaat gedocumenteerd wat de afspraken en 
richtlijnen zijn binnen het team van De Ladder zijn rondom het projectonderwijs. De documentatie 
van dit document zal worden bij gehouden door de werkgroep van het projectonderwijs. De 
werkgroep projectonderwijs in het schooljaar 2015-2016 bestond uit Marcha, Danielle, Heleen en 
Lianne. In het schooljaar 2016-2017 zal de werkgroep bestaan uit Marcha, Heleen, Esther en Henrike.  
 
In het eerste hoofdstuk worden de doelen en uitgangspunten van het projectonderwijs beschreven.  
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Hoofdstuk 1: Doelen en uitgangspunten projectonderwijs op De Ladder 
 

1.1 Doelen project onderwijs op de Ladder 

 

Het belangrijkste doel van het projectonderwijs op De Ladder is dat leerlingen een verbinding kunnen 

maken tussen de geleefde werkelijkheid buiten de klas en het leren in de klas. Leerlingen kunnen de 

vragen die zij in het  ‘echte’ leven tegen komen onderwerpen aan een systematisch onderzoek (v. 

Oers & Tanis & Dobber & Zwart, 2014)”. Kinderen leren bij het projectonderwijs naar de wereld in 

zijn geheel te kijken. De kinderen worden uitgedaagd en geprikkeld om nieuwsgierig te worden naar 

de wereld om hen heen.  

 

Een tweede doel is dat de kinderen aan de hand van de thema’s uit het projectonderwijs aan de  

beheersing van  de kerndoelen werken voor mens en samenleving, natuur en techniek, ruimte en 

tijd.  

 

Aan de hand van de onderwerpen die in de thema’s worden behandeld, leren kinderen en 

leerkrachten werken aan de 21e eeuwse vaardigheden ICT geletterdheid, creativiteit, 

probleemoplossend vermogen, kritsch denken, samenwerken, communiceren en sociale en culturele 

vaardigheden.  Een wijze waarop de kinderen aan het verwerven van deze 21e vaardigheden kunnen 

werken is door de taxanomie van Bloom en het onderzoekend leren in te zetten binnen het 

projectonderwijs. Het verwerven en kunnen toepassen van de 21e eeuwse vaardigheden is het derde 

doel van het projectonderwijs. 

Het doel van het projectonderwijs is om de leerlingen deze vaardigheden gedurende hun 

schoolloopbaan op De Ladder aan te leren. De Ladder kiest ervoor om de werkwijze van het 

projectonderwijs in drie jaar tijd volledig in de school ingevoerd te hebben, zodat deze werkwijze 

structureel in het aanbod van groep 1 t/m 8 uitgevoerd wordt.  

 

1.2  Uitgangspunten projectonderwijs  

 

Het uitgangspunt binnen het projectonderwijs is dat de leerlingen over voldoende kennis beschikken 

zodra zij uitstromen naar het voortgezet onderwijs. Op De Ladder wordt lesgegeven vanuit de missie 

‘Excellent onderwijs in een veilige omgeving’. In het projectonderwijs wordt onder excellent 

onderwijs verstaan dat leerlingen goed en uitdagend onderwijs krijgen, wat aansluit bij de 

belevingswereld en talentontwikkeling van de leerlingen en waarbij leerlingen leren en werken in 

een omgeving die voor hen veilig voelt. Door waardering te tonen (en de leerling te motiveren) 

vanuit de leerkracht richting leerlingen wordt het gevoel van eigen kunnen vergroot.  

  

Uitgangspunten voor de leerlingen: 

- De leerling kan zelf doelen stellen, vragen stellen en evalueren. 

- De leerling leert van zelfstandig werken, zelfstandig te leren en uiteindelijk zelfgestuurd 

leren. 

- De leerlingen leren en passen de 21ste eeuwse vaardigheden toe in hun dagelijks handelen op 

school. 

- De leerling is actief betrokken bij het onderwijs. 
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- De leerling werkt op zijn eigen niveau. Of wordt uitgedaagd om in de zone van zijn naaste 

ontwikkeling te werken, zodat hij leert zijn grenzen langzaam te verleggen naar een hoger 

niveau. 

 

 

Uitgangspunten voor de leerkracht: 

- De leerkracht heeft een begeleidende rol. 

- De leerkracht heeft oog voor talenten van ieder kind. 

- De leerkracht maakt gebruik van een ontwikkelingsgericht aanpak (sociaalconstructivistisch 

van aard).  

- De leerkracht biedt alle leerlingen een veilige omgeving zoals beschreven staat in het 

beleidsplan sociaal veilige school. 

- De leerkracht prikkelt de kinderen een onderzoekende houding te hebben. 

- De leerkracht creëert een rijke leeromgeving.  

- De leerkrachten maakt gebruik van de taxonomie van Bloom, voert ontwikkelingsgerichte 

gesprekken, stimuleert het onderzoekend leren en maakt gebruik van de cylcus plan, do, 

check en act.  

 

Tijdens projectonderwijs probeert de leerkracht leerlingen te prikkelen een onderzoekende houding 

te hebben. Er wordt vakoverstijgend en thematisch gewerkt. De thema’s die worden gekozen 

worden schoolbreed uitgewerkt en sluiten zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van de leerling 

en bij de al bestaande methoden die worden gebruikt op het gebied van aardrijkskunde, 

geschiedenis,  natuur & techniek gecombineerd met de creatieve vakken. Voor de kleuters wordt 

gebruik gemaakt van thema’s uit Kleuteruniversiteit.Om goed onderzoek te kunnen doen, moeten 

leerlingen o.a. ook beschikken over rekenvaardigheden, communicatieve vaardigheden, presentatie 

vaardigheden en taalvaardigheden. Om goed te kunnen werken binnen het projectonderwijs moeten 

leerlingen ook beschikken over 
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Hoofdstuk 2 Organisatie projectonderwijs  
 

2.1 Organisatie van de ruimtes 

 

In het eerste jaar van het projectonderwijs (2015-2016) heeft met name de organisatie centraal 

gestaan. Er zijn verschillende ruimtes ingericht waar aan de opdrachten binnen het projectonderwijs 

van de groepen  3 t/m 8 gewerkt kan worden. 

- Bibliotheek stilte ruimte, waar alleen aan tafeltjes in volledige stilte gewerkt kan worden. 

- Projectlokaal  ruimte waar kinderen in tweetallen mogen zachtjes mogen overleggen en op  

de skoolmates opdrachten kunnen uitwerken. 

- Ontdekruimte  ruimte waar kinderen technische en beeldende opdrachten kunnen  

uitwerken. In deze ruimte mag hardop overlegd worden.  

- Theater ruimte waar met name groepsopdrachten rondom drama en muziek worden  

geoefend. 

 

Om de lokalen zo netjes mogelijk tehouden, bestellingen voor ieder lokaal te doen, is iedere 

leerkracht verantwoordelijk voor een ruimte om daar een ‘rijke leeromgeving’ te creeren. 

 

Ruimte Verantwoordelijke leerkracht 

Projectlokaal Heleen, Jaap, Danielle 

Theater Audrey, Marjon, Henrike 

Ontdekruimte Marcha, Mieke, Coby 

Bibliotheek Marry, Bianca 

 

De groepen 1 en 2 maken gebruik van een Rijke leeromgeving binnen hun eigen lokalen/ruimtes. 

 

2.2 Lesorganisatie 

 

De afspraken over de organisatie van een les staan in onderstaand overzicht uitgewerkt. 

 Lesorganisatie 

Start De projectles start met een klassikale instructie rondom het thema dat 

centraal staat van ongeveer 15 minuten. Hierbij kan de mindmap 

ingezet worden, digibordsoftware, uitleg over het onderwerp. 

Uitleg opdrachten Na de instructie worden de opdrachtkaarten of kleuterwerkjes 

uitgelegd door de leerkracht en plannen de kinderen in in welke ruimte 

ze gaan werken. 

Verwerking  

proces en 

vaardigheden 

De kinderen plannen op het planbord in in welke ruimte of met welke 

kleuterwerkjes ze gaan werken.  

De opdrachtkaart wordt meegenomen en de juiste materialen 

verzameld. Tijdens de verwerking loopt de leerkracht rond in de 

verschillende ruimtes en begeleidt groepjes aan de hand van 

kindgesprekken. 

Evaluatie 

Inzichten 

De laatste 15 minuten van de les staan centraal om de opdrachten in de 

klas te bespreken op groepsniveau en individueel niveau.  
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2.3 Projecttijden 

 

In de groepen 1, 2 en 5 t/m 8 wordt er vier werken aan een thema gewerkt. De groepen 3 en 4 

werken 8 weken aan een thema. 

Elke week een andere ruimte. In week 4/5 de toets en opdrachten afmaken/ uitstapjes/ Presentaties. 

Groepen Projecttijd ma/di/do Waar wordt gewerkt? 

1 en 2 Alle dagen Groep 1/2 a 
 

Groep 1/ 2 b  

3 en 4 11.00-11.50 Bibliotheek,  theater, ontdekruimte en projectlokaal. 
 

5 en 7 13.00-14.15 Week 1:  
Ontdekruimte 

Week 2: 
Theaterruimte 

Week 3: 
Projectlokaal 

6 en 8 13.00-14.15 Week 1: 
Projectlokaal 

Week 2:  
Ontdekruimte 

Week 3: 
Theaterruimte 

 

 

2.4 Projectoverleg 
 
Iedere week zijn er projectoverleg momenten met het team. De projectgroep werkt tijdens deze 
middagen samen met het team aan het projectonderwijs en worden ingevuld door de projectgroep.  
 
Het wekelijks  overleg 2015-2016: 
5 min terugkoppeling van het overlegmoment op dinsdag: door Danielle 
25 min kennisuitwisseling: inbreng theorie projectgroep of bespreken van opdracht 
30 min overleg in de bouw 1 t/m 4 en 5 t/m 8: intervisie-achtig  
 
Het twee wekelijkse overleg 2016-2017 is om de week. De ene week hoogbegaafheid en de andere 
week projectonderwijs. 
 

 

2.5 Voorbereiding 

 

- Ieder thema wordt tijdens een studiedag/ collegiale consultatie voorbereid. De groepen 1 en 
2 bereiden samen voor, De groepen 3 en 4, de groepen 5 en 7 en de groepen 6 en 8 bereiden 
samen de thema’s voor.  

- Bij de voorbereiding wordt o.a. bronmateriaal gebruikt van de huidige methodes Meander,  
Brandaan, Naut en Kleuteruniversiteit. Daar worden de  doelen, instructies en opdrachten 
voor projecten uitgehaald.  

- De inhoudsdoelen voor de creatieve vakken in opdrachtkaarten worden gebruikt uit de 
methodes Moet je doen voor muziek, drama, tekenen en handenarbeid. 
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2.6 Algemene afspraken 
 

- In iedere ruimte is in ieder geval een vaste leerkracht. Je kent ook de doelen van de kinderen 
uit de andere groep. 

- Per klas heb je een budget van €15 per leerling per kalenderjaar. Dit besteed je aan minimaal 
twee uitjes per schooljaar. Daarnaast kun je dit bedrag inzetten om iemand de klas in te 
halen, of materiaal aan te schaffen.  

- In week 4 wordt de toets afgenomen, presentaties per ruimte, evt. opvoering voor ouders, 

uitstapje o.i.d. Dit uitgave slaat iedere leerkracht op in het budgetoverzicht. 

- De projectgroep overlegt 4x per jaar met Marjan van der Maas van KPC groep. 

- Wat betreft de rapporten verandert er weinig omdat er op dit moment nog niet voldoende 

helderheid over de beoordeling. Op het rapport komt voor dit moment een kopje 

betrokkenheid projectonderwijs erbij en hierbij geef je een waardering: O, M,V of G. Verder 

verandert er niets. Dit wordt gedurende het jaar 2016-2017 verder ingevuld.   
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Hoofdstuk 3: Implementatie projectonderwijs 
 
Doelstelling 2015-2016: Organisatie en leerkracht/leerling vaardigheden 

- Van zelfstandig werken naar zelfstandig leren door middel van projectonderwijs;   
- lesstructuur project onderwijs : instructies, planborden, opdrachten en evaluaties 
- werken met procesdoelen), inhoudsdoelen) en 21 eeuwse vaardigheidsdoelen. 
       Leerkrachtvaardigheden/ leerling vaardigheden.  

van leerkracht gestuurd begeleid gestuurd naar leerling gestuurd. 
 
Doelstelling 2016-2017 Rijke leeromgeving creeeren 

- ruimtes inrichten 
- opdrachten/onderzoekscyclus 
- experts (hulp ouders) en passende uitstapjes 
- begeleidende rol van leerkracht 
 

Doelstelling 2017-2018 Registratie en borging 
- rapporten 
- portfolio 
- protocol projectonderwijs 
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Hoofdstuk 4: Toegepaste theorien in de praktijk  
 

Tijdens de ontwikkel bijeenkomsten op dinsdagmiddag, donderdag middag en op de studiedagen in 

het schooljaar 2015-2016 hebben de leerkrachten ingezet op ontwikkeling van kennis en theorieën 

als achtergrondinformatie bij het uitvoeren van het projectonderwijs. Er werden proces doelen 

geformuleerd, vaardigheidsdoelen en inhoudsdoelen. Om de vaardigheids doelen te verwezelijken 

hebben we gebruik gemaakt voor onderstaande kennis en theorieën (zie A t/m C) en deze toegepast 

in de praktijk van ons werken met projectonderwijs.  Tijdens de evaluatie van het projectonderwijs 

zijn deze geborgd in onze werkwijze. Dit betekend dat deze toegepaste theorieën mee worden 

genomen naar volgend schooljaar 2016-2017 en van kracht blijven bij de uitvoering van 

projectonderwijs. In het komend schooljaar zullen we de theorie rondom het onderzoekend leren 

verder verkennen en uitproberen binnen het projectonderwijs. Deze theorie staat in dit plan 

beschreven in bijlage 3. Wanneer we als team de uitprobeerfase afgerond en geëvalueerd hebben, 

zullen de onderdelen van de theorie rondom onderzoekend leren, die we binnen het 

projectonderwijs geborgd hebben toegevoegd worden aan de onderstaande theorieën als onderdeel 

D. 

 

A. De 21ste eeuwse vaardigheden 

Het ontwikkelen van deze vaardigheden is het doel van projectonderwijs. In ieder lokaal hangt Figuur 

1. Daarnaast zal er ieder thema een vaardigheid van de 21ste eeuwse vaardigheden centraal staan.  

 

In Figuur 1 zijn de 21ste eeuwse vaardigheden zichtbaar. In de tabel daarnaast staan de vaardigheden 

uitgelegd. 

 

 

Tabel: 21ste eeuwse vaardigheden 

 

Bert van Oers (Beter leren door onderzoek, 2014) stelt dat onderwijs leerlingen de kennis en 

vaardigheden moet bijbrengen die nodig zijn om 21ste eeuw mee te kunnen doen en om zich te 

kunnen ontplooien tot autonome deelnemers aan een toekomstige samenleving. 

Figuur 1: 21ste eeuwse vaardighden 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6vteeyNHJAhXCng4KHeIuDWQQjRwIBw&url=https://www.kennisnet.nl/artikel/alles-wat-je-moet-weten-over-21e-eeuwse-vaardigheden/&psig=AFQjCNGV5VZ899aEr7p52ZRhWub14PfmaA&ust=1449846231516473
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B. De taxonomie van Bloom 

In elk thema maken leerkrachten een opdracht aan de hand van de taxonomie van Bloom. Het doel is 

om los proberen te komen van de onderste drie rijen en leerlingen uit te dagen in de hogere 

denkorde. Hierdoor onstaat een rijkere leeromgeving voor de leerling. 

 

 

Figuur 2: Taxonomie van Bloom  

In Figuur 3 wordt de taxonomie van Bloom uitgelegd. In een filmpje wordt de taxonomie concreet 

uitgelegd aan de hand van voorbeelden uit de praktijk (Taxonomie van Bloom). 

C. De cyclus van verbetering 

Leren is een proces van plannen, uitvoeren, controleren en bijstellen. Dit kan op allerlei niveau’s; 

schoolniveau, klassenniveau, individueel niveau (leerkracht en leerling). Bewustworden hiervan 

maakt dat er geleerd wordt. Het gebruik van het registratie/ evaluatie systeem is hiervan onderdeel. 

Belangrijker nog is dat het een manier van denk en doen wordt binnen het projectonderwijs. 

 

figuur 3: cyclus van verbetering 

Figuur 3: Uitleg Taxonomie 1 

Vragen onderzoekend leerling gesprek 

Het begeleiden van kinderen in het 

onderzoek of werk is van essentieel 

belang. Het stellen van verschillende 

soorten vragen door de leerkracht werkt 

hierin ondersteunend. Hieronder zijn 

divers vragen die gebruikt kunnen 

worden. 

- nog toevoegen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5OG2NpzQsEs
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Bijlage 1: Thema’s projectonderwijs 2016-2017 
 

Projectonderwijs thema overzicht 2016-2017 

Sommige geschiedenis hoofdstukken kun je loskoppelen van het projectonderwijs en apart op 1 

moment in de week geven. 

 

Datum AK 
5/7 

AK 
6/8 

N&T 
5/7 

N&T 
6/8 

GS 
5/7 

GS 
6/8 

Thema’s 

1 
22 aug 
t/m  
16 sept 

H3 H1     Water  
1/ 2: Onder water 
3/ 4: Water 
5: Zeespiegel, dijk, duin, rivieren, kanalen 
6: Deltawerken, 
7: Gemengde rivieren, zomer- winterdijk  
8: Irrigatie en regenwoud 

2 
19 sept 
t/m  
14 okt 

 
H2 

 
H5 

   
H1 

 
H1 

Mensen & opa’s en oma’s   
1/ 2: opa’s en oma’s  
5: Dorpen en steden, jagers 
6: Nederlandse steden  
7: EU, binnen grenzen,  Farao 
8: Cultuur, religie, Hugo de Groot, 
Rembrandt, Michiel de Ruyter 

3 
24 okt 
t/m 
18 nov 

    H5 H3 Kunst 
1/2: Kunst 
3/ 4: kleur en vorm 
5: Wereld ontdekken, kompas, Indië  
6: Kinderarbeid, leerplicht,  
7: Willem v Oranje, beeldenstorm  
 

4 
21 nov 
t/m 
23 dec 

 
 

 
H2 

  
H1 

 
H2 

 
H2 

Energie/ sint/ kerst 
1 / 2: Sinterklaas & kerst 
5: Bataafse opstand Romeinse rijk  
6: Transport, energieomzetting, licht 
7: Aquaducten 
8: Energiebron, geluid, kracht, hefboom 
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5 
9 jan 
t/m  
3 febr 

 
H5 

 
H3 

  
H5 

  Ruimte en bewegen 
1/ 2: Ruimte 
3/ 4: Ruimtevaart en ruimte 
5: Transport, vervoer, goederen  
6: Seizoenen, sterrenkunde, planeten  
7: Immigratie, emigratie, vluchtelingen   
8: Tsunami’s, vulkanen, aardbevingen, 
Heelal, astronaut, sterren 
 
 

 

 

Projectonderwijs thema overzicht 2016-2017 

 

 AK 
5/7 

AK 
6/8 

N&T 
5/7 

N&T 
6/8 

GS 
5/7 

GS 
6/8 

Thema’s 

6. 
6 febr 
t/m 
10 
maart 

 H4 H5    Weer & Klimaat 
1 / 2: Weer 
5: Neerslag, satelliet, seizoenen 
6: Klimaat, tropen, boomgrens 
7: Zee- land- poolklimaat, windrichting 
8: Gletsjers, woestijn  

7. 
13 mrt 
t/m 
7 april 

H4  H3 H4   Voeding & Lichaam  
1/ 2: Lichaam / gezondheid 
3/ 4: Jezelf en je lichaam 
5: Zuivel, fruit, groente, landbouw, kas 
6: Bevruchting, draagtijd 
7: Eiwitten, organen, bloedsomloop 
8: Levenscyclus, 
 

8. 
10 
april 
t/m  
24 mei 
 

    H3 + 
H4 

H4 + 
H5 

Macht 
1/ 2: Ridders 
5: Kastelen, middeleeuwen, page  
6: Wereldoorlogen, D-day, hongerwinter 
7: Karel de Grote, Christendom, klooster,  
8: Anne Frank, Hitler, verzet  
 

9. 
29 mei 
t/m 
7 juli 

  H4 H3   Techniek om je heen 
1 / 2: Natuur en techniek of robots 
3 / 4: Constructies en machines 
5: Frame, schroef, fietsketting,  
6: Ontwerp, infrastructuur 
7: Tandwielen, constructie, magneet 
8: Robots, computer, meten 
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Bijlage 3: Publicatie onderzoekend leren in 7 stappen  

 

Oecumenische basisschool De Ladder is dit jaar 

gestart met projectonderwijs. Niet langer de 

methoden van aardrijkskunde, geschiedenis en 

Natuur en Techniek staan centraal, maar de 

onderzoekende houding van het kind is het 

uitgangspunt. Het kind, zijn omgeving en de 

wereld om hem heen geven richting aan het 

onderwijs. De school heeft hierin een 

belangrijke onderzoeksvraag: “Hoe kunnen we onze leerlingen op een goede manier onderzoekend 

laten leren?” Om deze vraag te kunnen beantwoorden is er eerst gekeken naar de volgende twee 

vragen: “Wat is onderzoekend leren?” en “Welke vaardigheden hebben leerlingen nodig om 

onderzoekend te kunnen leren?” De leerkracht van groep 4 is opzoek gegaan naar een geschikte 

manier om leerlingen uit haar klas onderzoekend te kunnen laten leren. 

Op school wordt er thematisch (8 thema’s) en vakoverstijgend gewerkt. Naast de bovengenoemde 

vakken, worden ook de creatieve vakken geïntegreerd aangeboden. Leerkrachten en leerlingen 

werken in doelen. Aan het eind van een thema wordt gekeken of leerlingen hun persoonlijke doelen 

en de gestelde doelen van de leerkracht hebben behaald. 

Het projectonderwijs wordt op een ontwikkelingsgerichte manier vormgegeven, Leerlingen borduren 

verder voort op al opgedane kennis. Het onderwijs wordt zoveel mogelijk betekenisvol aangeboden 

in een rijke leeromgeving. Zo werken leerlingen in verschillende ruimten, waaronder een 

theaterruimte, een ontdekruimte en een bibliotheek. Naast de ontwikkelingsgerichte insteek is er 

gekozen om leerlingen onderzoekend te laten leren.  

Wat is onderzoekend leren? 

Onderzoekend leren is een didactiek, die een nieuwsgierige, 

onderzoekende en kritische houding bij leerlingen probeert te 

stimuleren (Peeters & Meijer, 2014). Deze manier van 

onderwijs biedt de mogelijkheid vakoverstijgend te werken. De 

achtergrond van het onderzoekend leren is 

sociaalconstructivistisch van aard, dit wil zeggen dat leerlingen 

actief betrokken zijn bij het onderwijs en opzoek gaan naar 

zelfgeformuleerde onderzoeksvragen. Om deze 

onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden moeten 

leerlingen beschikken over een aantal vaardigheden. Als we 

kijken naar de definitie en de vaardigheden die leerlingen 

nodig hebben kan er een link gelegd worden naar de 21ste 

eeuwse vaardigheden. Net als in de wetenschap maken 

leerlingen gebruik van de onderzoekscyclus. In 7 stappen leren 

zij hun eigen onderzoeksvraag te beantwoorden, zie Figuur 4. 

Auteurs informatie: Heleen Bruder is 

werkzaam op Oecumenische. Basisschool 

De Ladder. Naast haar werkzaamheden als 

leerkracht van groep 4, volgt zij aan de 

Marnix Academie de Master Leren en 

Innoveren. 

Figuur 2: 21ste eeuwse vaardigheden 
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Welke vaardigheden hebben leerlingen nodig? 

Om onderzoekend te kunnen leren, moeten leerlingen over een aantal vaardigheden beschikken (v. 

Graft & Kemmers & Klein Tank, 2007). Onderzoekend leren 

begint met de onderzoekende houding van leerling. Naast de 

onderzoekende houding spelen o.a. de volgende vaardigheden 

in het proces een rol, leerlingen moeten: 

- Onderzoeksvragen kunnen stellen/formuleren. 
- Een experiment/onderzoek opstellen. 
- Een experiment/onderzoek uitvoeren. 
- Voorspellingen kunnen doen over de uitkomst van het 

experiment/onderzoek. 
- Kunnen waarnemen. 
- Problemen kunnen verkennen en verwoorden. 
- Oplossingen bedenken en beoordelen. 
- Verwerken en concluderen 

De vaardigheden van het onderzoekend leren kunnen ook worden gekoppeld aan de 7 stappen van 

de onderzoekscyclus (v. Graft M., 2007). 

Onderzoek en Innovatie: 
Nu we weten wat onderzoekend leren is en we weten over 

welke vaardigheden de leerling moet beschikken, moet er een 

koppeling gemaakt worden naar de dagelijkse praktijk. Om de 

vaardigheden van leerlingen in beeld te brengen is gebruik 

gemaakt van de vaardigheden die het Verbreding Techniek 

Basisonderwijs Ontwerpend en Onderzoekend leren (VTB) in 

kaart heeft gebracht. Er is een vragenlijst bij leerlingen 

afgenomen en er heeft een observatie plaatsgevonden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie onderzoek: 

Leerlingen van groep 4 geven o.a. aan dat zij: 

- Het moeilijk vinden om informatie te verzamelen. 
- Niet weten hoe zij een onderzoeksplan moeten opzetten (stap 3). 
- Niet weten hoe zij goed kunnen waarnemen. 
- Het moeilijk vinden conclusies te trekken (stap 5). 
- Het moeilijk vinden om informatie te verwerken tot bijv. een verslag of 

presentatie (stap 6). 
- Graag willen leren hoe zij goed kunnen samenwerken met een ander. 
- Zich bekwaam voelen bij stap 1 en 2. Dit is te verklaren omdat de leerkracht 

een nieuw thema op een ludieke manier introduceert en verkent met de 
leerlingen, deze stappen zijn niet nieuw. 

Uit de observatie blijkt o.a. dat leerlingen niet doelgericht en taakgericht werken. 

Leerlingen doorlopen niet de 7 stappen van de onderzoekscyclus. 

Figuur 3: "Hoe worden gestampte muisjes gemaakt?" 

Figuur 2:"Wat is de schijf van vijf?" 
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Onderzoekscyclus: 

De problemen die leerlingen ervaren en die de leerkracht waarneemt tijdens de observatie, hebben 

betrekking op de vaardigheden die terug te vinden zijn in de onderzoekscyclus. De onderzoekscyclus 

zou leerlingen houvast kunnen bieden. Het is een manier om taakgericht en doelgericht te kunnen 

werken. Leerlingen moeten weten welke vaardigheden zij nodig hebben en hoe zij die moeten 

inzetten bij een bepaalde stap van de onderzoekscyclus. Nadat de vaardigheden van de leerlingen in 

kaart zijn gebracht, is er antwoord gezocht op de vraag: “Op welke manier kunnen wij de 

vaardigheden van onze leerlingen op het gebied van onderzoekend leren verder ontwikkelen en 

stimuleren?”  

De leerkracht van groep 4 is op zoek 

gegaan naar een vorm om de 

onderzoekscyclus, bij leerlingen te 

kunnen introduceren. Er is gekozen om 

een kijkwijzer voor de leerling te 

ontwerpen waarin per stap van de 

onderzoekscyclus wordt aangeven wat 

een leerling moet doen en hoe hij/zij dat 

moet doen. Bij iedere stap van de 

onderzoekscyclus staan een aantal 

vaardigheden genoemd.  

Leerlingen kunnen door het gebruik van 

de kijkwijzer zelfstandig, in duo’s en onder begeleiding van een leerkracht doelgericht en taakgericht 

hun eigen onderzoeksvraag beantwoorden. In Figuur 5 zijn enkele stukken van de onderzoekscyclus 

opgenomen. 

 

Figuur 4: De onderzoekscyclus  

Figuur 5: Kijkwijzer 
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Wat heeft het werken met de onderzoekscyclus opgebracht? 

De leerlingen hebben 7 weken met de kijkwijzer gewerkt. De rol van de leerkracht is hierin 

begeleidend en van groot belang. De stappen worden besproken in de klas, leerlingen werken deze 

alleen of samen uit. Leerlingen die een vergelijkbare onderzoeksvraag hebben, maken samen een 

planning en afspraken. De leerkracht begeleidt leerlingen zowel individueel als in groepjes en houdt 

op deze manier van werken goed overzicht. Er is voldoende ruimte om leerlingen te stimuleren, te 

prikkelen en nieuwsgierig te maken. Nadat de leerlingen hun onderzoeksvraag hebben beantwoord 

en hun onderzoek hebben afgesloten is er wederom een vragenlijst ingevuld door leerlingen. In 

plaats van een tweede observatie hebben de leerlingen een aantal open vragen beantwoord. Door 

de intensieve begeleiding van de leerkracht zijn open vragen in deze situatie zinvoller dan een 

nieuwe observatie.  

 

 

 

Conclusie 

Om de vraag “Hoe kunnen we onze leerlingen op een goede manier 

onderzoekend laten leren?” te beantwoorden heeft de leerkracht een 

kijkwijzer voor de leerlingen van groep 4 ontworpen. In deze kijkwijzer 

doorlopen de leerlingen de 7 stappen van het onderzoekend leren. Per stap 

staan vaardigheden genoemd die leerlingen nodig hebben om 

onderzoekend te kunnen leren. Het introduceren van de onderzoekscyclus 

heeft een positief effect op leerlingen. Leerlingen laten groei en 

ontwikkeling zien in hun vaardigheden in alle 7 stappen van de 

onderzoekscyclus. Vooral in stap 3 (opzetten van een onderzoek) en 6 

(presenteren van resultaten) laten leerlingen een groei van meer dan 

30% zien. 

 

 

 

Conclusie innovatie: 

Leerlingen in groep 4 geven o.a. aan dat zij: 

- Het fijn vinden een eigen inbreng te hebben in hetgeen zij willen leren/weten. 
- Het prettig vinden om met de kijkwijzer te werken, leerlingen weten wat ze bij 

welke stap moeten doen. 
- Het prettig vinden dat zij alle informatie en verslaglegging in één pakketje 

(kijkwijzer) doen. 
- Het idee hebben echt iets “zelf” te leren. 
- De begeleiding van de leerkracht als prettig hebben ervaren.  

Figuur 6: Presentatie van een leerling  
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Aanbevelingen  

Volgend jaar zal school de kijkwijzer gaan inzetten in groep 3 t/m 8. Voor iedere groep zal er een 

kijkwijzer worden ontworpen die aansluit bij de vaardigheden van het betreffende leerjaar. Om een 

goede doorgaande lijn te creëren in de school is de begeleidende rol van de leerkracht van essentieel 

belang. In het team zal aandacht worden besteed aan het werken met de onderzoekscyclus en de rol 

van de leerkracht in het begeleiden van leerlingen hierin. 

De innovatie, zoals die op De Ladder is gedaan, in het kader van onderzoekend leren is zeer zeker het 

experimenteren waard op andere scholen! 

 

Samenvatting 

De Ladder is dit jaar gestart met projectonderwijs. Binnen het projectonderwijs staat het 

onderzoekend leren centraal. De leerkracht van groep 4, heeft door middel van een 

praktijkonderzoek, onderzocht hoe het onderzoekend leren het best op school kan worden 

geïmplementeerd. In groep 4 is een kijkwijzer geïntroduceerd waarin de 7 stappen van de 

onderzoekscyclus door iedere leerling kan worden doorlopen. De vaardigheden die nodig zijn bij het 

onderzoekend leren worden gekoppeld aan de 7 stappen van de onderzoekscyclus.  
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3 leestips: 

- Hoe stel je een onderzoeksvraag op? M. Peeters en W. Meijer. 
JSW 9 Mei 2014. 

- Hoe begeleid je leerlingen bij hun eigen onderzoek? M. Peeters en J. 
van Baren-Nawrocka. JSW 4 December 2014. 

- Beter leren door onderzoek. Hoe begeleid je onderzoekend leren 
van leerlingen. B. van Oers, 2014.  
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