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Lessenserie Heelal 
 
Fragment 6: Experiment opzetten, uitvoeren en concluderen  
 
Onderzoeksvragen formuleren 
Binnen de didactiek van Onderzoekend en Ontwerpend leren staat het formuleren en 
beantwoorden van onderzoeksvragen centraal (van Graft & Kemmers, 2007). 
Idealiter formuleren de leerlingen zelf onderzoeksvragen die ze graag willen 
beantwoorden. Naast dat dit hen zal motiveren om onderzoek te gaan doen, 
stimuleert het formuleren van onderzoeksvragen ook taalvaardigheid. 
Onderzoeksvragen ontstaan vaak in een gesprek. Een goed uitgangspunt voor het 
formuleren van onderzoeksvragen door de leerlingen kan een onderzoek zijn dat 
geleid wordt door de leerkracht. Naar aanleiding van zo’n onderzoek kun je in 
gesprek gaan met de leerlingen. Laat ze verwoorden wat ze nu weten, naar 
aanleiding van het onderzoek dat jullie gedaan hebben: wat hebben we nu geleerd? 
En laat ze vervolgens verwoorden wat ze nog meer zouden willen weten over het 
onderwerp: wat zouden jullie nog meer willen onderzoeken? De vragen die leerlingen 
vervolgens stellen zijn vaak niet onderzoekbaar, de leerlingen hebben hier 
ondersteuning bij nodig. Kom zo in gesprek samen met de leerling tot 
onderzoeksvragen. 
 
Samenvatten 
In dit fragment zien we de leerkracht verschillende keren antwoorden van de 
leerlingen samenvatten, bijvoorbeeld ‘Dus jij denkt dat……’. Op deze manier kan de 
leerkracht enerzijds incorrecte of onvolledige uitingen van de leerlingen verbeteren 
en teruggeven en anderzijds zorgt ze er zo voor dat de andere leerlingen de stof ook 
snappen. Naarmate het fragment vordert zien we dat de leerkracht meer aan de 
leerlingen gaat vragen om zaken samen te vatten, bijvoorbeeld ‘Wat weten we nu 
over….’. Het onderwerp en de onderzoeksvraag van deze les is complex en nieuw 
voor veel leerlingen. Daarom kiest de leerkracht er terecht voor in het begin van de 
les meer de leiding over het gesprek te houden en vooral zelf aan het woord te zijn. 
Naarmate de leerlingen de stof beter snappen, geeft ze meer taalruimte en laat ze 
leerlingen hun gedachten verwoorden. 
 
Taal als ondersteuning 
De leerkracht voert in de kring een proefje uit en ondersteunt haar handelingen met 
taal. Daardoor kunnen de leerlingen beter volgen wat ze precies aan het doen is en 
dat helpt hen om de complexe materie te begrijpen. 
 


