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Vraag 

Welke inzet van onderzoekend en ontwerpend leren versterkt de onderzoekende houding 
van basisschoolleerlingen?  

 
Kort antwoord 

Onderzoekend en ontwerpend leren zijn actieve manieren van leren, waarbij vooral 
combinaties van leerkracht- en leerlingsturing effectief lijken. Leerkrachten zouden zich 
moeten richten op metacognitieve vaardigheden (bijvoorbeeld monitoring), sociale 
aspecten (bijvoorbeeld samenwerken) en conceptuele aspecten (bijvoorbeeld informeren 
over het onderzoeksonderwerp). Belangrijk is verder dat leerkrachten helder 
communiceren wat ze van leerlingen verwachten bij onderzoekend leren, 
voorbeeldgedrag laten zien, en samenwerken met collega’s om onderzoekend en 
ontwerpend leren vorm te geven.  

 

Toelichting antwoord 
 

Onderzoekend en ontwerpend leren; geen scherp onderscheid 

Onderzoekend leren is aan de orde als je een vraag hebt en kennis moet vergaren om 
het antwoord te geven. Ontwerpend leren is aan de orde als je een probleem gaat 
oplossen of iets wilt maken en wordt daarom ook wel probleemgestuurd of 
probleemgericht leren genoemd. Heel scherp zijn onderzoeken en ontwerpen niet te 
scheiden. Bij beide is er een vraagstuk en gaan leerlingen aan de slag om zelf 
antwoorden en oplossingen te vinden. Ze doorlopen daarvoor een aantal stappen, 
bijvoorbeeld oriënteren, vraag en hypotheses formuleren, gegevens verzamelen en 
analyseren, conclusies trekken, reflecteren en rapporteren. Bij onderzoek mondt dit uit in 
een kennisproduct, bij ontwerpen een ander product zoals een prototype of handleiding. 



 
 
 

 
 

Onderzoekend en ontwerpend leren zijn dus beide actieve manieren van leren. 
Verondersteld wordt dat ze onder meer bijdragen aan een onderzoekende 
(nieuwsgierige, wetenschappelijke, oplossingsgerichte, innovatieve, kritische) houding.  

De meeste studies naar onderzoekend en ontwerpend leren in het po zijn uitgevoerd in 
de context van wetenschaps- en techniekonderwijs (experimenteren, ontwerpen), soms 
ook bij geschiedenis en aardrijkskunde en talen (bijvoorbeeld bronnenonderzoek). Door 
het grote aandeel van studies naar wetenschaps- en techniekonderwijs zijn op onderzoek 
gebaseerde uitspraken over onderzoekend en ontwerpend leren in andere vakken niet 
goed mogelijk. Sommige studies betreffen zowel po als vo en maken in de resultaten 
geen duidelijk onderscheid tussen beide sectoren, wat het lastig maakt dat hier wel te 
doen. Zo ook is onderscheid maken naar leerjaren binnen het basisonderwijs lastig op 
basis van het beschikbare onderzoek. 

 

Onderzoekend en ontwerpend leren vereist begeleiding 

Een van de belangrijke thema’s bij onderzoekend leren is de mate waarin docentsturing 
nodig is bij onderzoekend leren. In de praktijk komen verschillende varianten voor: veel 
ruimte voor de leerling (leerlingsturing in open(-ended) inquiry), weinig ruimte voor de 
leerling (docentsturing in teacher centered, structured inquiry) en de tussenvariant van 
begeleid ontdekkend leren (guided inquiry, ook wel project based inquiry genoemd) 
(Dobber et al., 2017; Jones & Eck, 2007; Kraaij, 2015; Tanis et al., 2014).  

Hoewel de onderwijspraktijk nog veel variatie kent, is in de onderwijswetenschappen het 
inzicht gegroeid dat zorgvuldige begeleiding van leerlingen bij alle fasen van het 
onderzoekende leerproces nodig is om leerresultaten te behalen (Kirschner et al., 2006; 
Hmelo-Silver et al., 2007; Lazonder & Harmsen, 2016). Met name de belasting van het 
werkgeheugen van leerlingen is daarbij relevant: in onbegeleide contexten is die 
belasting te hoog om effectief te kunnen leren, onder meer omdat de complexiteit van 
een taak erg groot en onoverzichtelijk kan zijn; goed begeleiding verlaagt de cognitieve 
belasting juist, bijvoorbeeld door een taak zodanig te structuren dat leerlingen kunnen 
focussen op wat belangrijk is voor hun leren (Hmelo-Silver et al., 2007).  

Te veel docentsturing is echter ook niet wenselijk. Naast leerpsychologische 
overwegingen gaat het hierbij ook om doelen van onderzoekend en ontwerpend leren. 
Leerlingen leren hierdoor niet alleen over het inhoudelijke thema, maar krijgen als het 
goed is ook een adequaat beeld van wat onderzoeken en ontwerpen is. Dat kan bijdragen 
aan de vorming van beroepsbeelden en schoolloopbaankeuzes in dat verband (zie ook 
Walma van der Molen, 2013). Begeleid ontdekkend leren is daarvoor meer passend dan 
docentgestuurde ‘recepten’ met vaststaande uitkomsten. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Een paar voorbeelden van studies in het primair onderwijs 

- Onderzoekende gesprekken voeren is een kunst op zich. Löfgren et al. (2013) 
laten in hun casestudy van een groep 3 in het Zweedse primair onderwijs zien 
hoe lastig het is om echt onderzoekende gesprekken te voeren, maar dat het 
zeker wel kan. Met name op momenten waarop niet beschrijvingen maar 
verklaringen van wetenschappelijke verschijnselen ter sprake kwamen, kwamen 
meer interactieve of explorerende gesprekken tot stand. 

- Directe instructie werkt beter dan onbegeleid ontdekkend leren: Klahr en Nigam 
(2004) vergeleken bij 112 leerlingen in groep 3 en 4 twee extreme varianten 
van ontdekkend leren (geheel onbegeleid) en directe instructie (volledig 
docentgestuurd). Getoetst werd of leerlingen a) een eenvoudig experiment 
konden ontwerpen en uitvoeren en b) of ze deze vaardigheden vervolgens 
konden toepassen bij het beoordelen van onderzoeksposters van 
medeleerlingen. De resultaten bij de volledig docentgestuurde directe instructie 
waren over het geheel genomen beter dan bij het volledig ongestuurde 
ontdekkend leren. 

- Begeleid ontdekkend leren levert meer op dan traditioneel onderwijs. Balım 
(2009) vergeleek 57 leerlingen uit groep 7. Een aantal van hen leerden begeleid 
ontdekkend en de anderen volgenden traditioneel onderwijs in wetenschap en 
techniek. Uit de voor- en nametingen blijkt dat leerprestaties en kennisbehoud 
en de (door leerlingen zelf ingeschatte) onderzoekende vaardigheden, beter zijn 
bij de leerlingen die begeleid ontdekkend leren. 

- Ondersteunende tools en groepswerk werken. Boerwinkel et al. (2009) 
onderzochten of elfjarigen kunnen leren schakelen tussen de perspectieven van 
vorm en functie van een technische en biologische verschijnselen. Ze 
ontwikkelde een leermiddel (de ontwerpersbril) die – begeleid door de 
leerkracht – bleek leerlingen te helpen om ontwerpen te analyseren en te 
vergelijken en die om hun observatievermogen en begrip van ontwerpen te 
versterken. 

Veermans (2002) onderzocht situaties waarin leerlingen tijdens ontdekkend 
leren ondersteuning krijgen bij (de fasen van) hun leerproces, met name de 
fasen van hypothese toetsen en conclusies trekken. Hij ontwierp diverse 
ondersteunende heuristieken in een computersimulatieomgeving, bijvoorbeeld 
gericht op vragen als wanneer een hypothese moet worden verworpen (formele 
kant van ontdekkend leren) en wat goede mogelijkheden voor hypotheses zijn, 
of hoe de experimenten om ze te toetsen (informele kant). De verschillende 
heuristieken hebben verschillende werkingen, maar lijken alle bij te dragen aan 
de leerresultaten en meer zelfregulatie door leerlingen vergeleken met 
leerlingen in de controlesituatie van regulier onderwijs. Of ze zich de 
heuristieken eigen hebben gemaakt en het verder zonder deze ondersteuning 
kunnen, is niet onderzocht. 

English (2018) onderzocht in Australië gedurende vier jaar bij 34 leerlingen van 
groep 3 (aan het eind groep 6) hoe ze in de context van STEM-onderwijs 
(integratie van wetenschaps-, techniek, ontwerp en wiskundeonderwijs) hun 
eigen schoenen ontwierpen en herontwerpen maakten op basis van de inzichten 
die ze opdeden (informed design). De studie laat zien dat leerlingen zelf hun 
vragen en problemen weten te benoemen en ook leren van het werken 
daaraan, als ze ondersteund worden met zorgvuldige, niet-sturende ‘scaffolds’. 
Ook groepswerk draagt bij aan het leren omdat dit bijvoorbeeld het reflecteren 
op voorkennis en ervaringen vergemakkelijkt. 



 
 
 

 
 

 

Dobber et al. (2017) zoomen in hun reviewstudie van 186 geselecteerde eerdere 
kwantitatieve en/of kwalitatieve onderzoekspublicaties uit 2003-2013 (vooral over 
onderzoek uit de VS en over bètavakken) nader in op de strategieën die leraren in 
primair en voortgezet onderwijs toepassen bij onderzoekend leren en wat daarvan 
opbrengsten zijn. In de resultaten en discussie gaan ze niet in op verschillen tussen 
onderwijssectoren. De onderzoekers betrokken in hun review ook studies naar concepten 
die verwant zijn aan onderzoekend leren, zoals ontwerpend leren, probleemgestuurd 
onderwijs en projectonderwijs (hierboven ook genoemd als vorm); wat mede een rede is 
dat de diversiteit aan meegenomen onderzochte praktijken groot is. Hun conclusies zijn: 

1. Veel leerlingsturing en gezamenlijke sturing lijken effectiever dan docentsturing. 
Vermoedelijk is variatie in sturing gedurende de tijd nog belangrijker dan 
vasthouden aan een bepaalde mate van sturing. 

2. Docenten gebruiken drie effectieve sturingsrichtingen vaak door elkaar en zijn 
zich veelal onbewust van wat ze doen op dit vlak. Het gaat om: 

- Sturing gericht op metacognitieve vaardigheden zoals planning, monitoring en  
evaluatie (bijvoorbeeld door te wijzen op het belang van doelen en subdoelen 
stellen en de voortgang van het werk daaraan monitoren); daarnaast ook 
inzicht in de aard van wetenschap als zodanig;  

- Sturing gericht op sociale aspecten als samenwerking en het overbruggen van 
het verschil tussen hoog- en laagpresterenden; en 

- Conceptueel gerichte sturing rond het onderzoeksthema: informeren over het 
onderzoeksonderwerp en focussen op conceptueel begrip, bijvoorbeeld door 
modellen te tekenen met de centrale concepten. 

Zowel voor leerlingen als leraren vraagt onderzoekend leren doorgaans ander gedrag dan 
ze gewend zijn. Om onderzoekend leren te realiseren is het daarom onder meer 
belangrijk dat leerkrachten helder communiceren wat ze van leerlingen verwachten 
(bijvoorbeeld vragen stellen, meningen onderbouwen, samenwerken), dat gedrag ook 
modelleren, en samenwerken met collega’s om onderzoekend leren te realiseren (o.a. 
Dobber et al., 2017; Uiterwijk-Luijk, 2017). Een andere belangrijke element is de self-
efficacy van leerkrachten op dit vlak: zelf vertrouwd zijn met de aard van 
(wetenschappelijk) onderzoek en weten wat je kunt doen om leerlingen te begeleiden bij 
onderzoekend leren (o.a. Uiterwijk-Luijk, 2017). De hierboven genoemde inzichten over 
begeleiding kunnen daarbij richting geven, evenals de uitkomsten van de literatuurstudie 
van Alake-Tuenter et al. (2012). Zij zoomen op basis van 57 peer-reviewed artikelen uit 
2004-2011 (discussiebijdragen en empirisch onderzoek) in op competenties die 
leerkrachten in het primair onderwijs nodig hebben voor onderzoekend onderwijs in 
wetenschap en techniek (science). Zowel 1) inhoudelijke kennis van de 
wetenschappelijke benadering als 2) de pedagogisch-didactische toerusting om er met 
leerlingen aan te werken en 3) een positieve eigen houding van leerkrachten t.o.v. 
wetenschap en techniek en hun eigen professionalisering dragen bij om onderzoekend 
leren vorm te geven. Hierin kunnen leerkrachten zich met ondersteuning ook in 
ontwikkelen, zowel tijdens de lerarenopleiding als daarna (Alake-Tuenter, 2014; Velthuis, 
2014; Walma van der Molen, 2013).  
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Meer weten? 

De Kennisrotonde schreef eerder over de onderzoekende houding in het voortgezet 
onderwijs  

De publieksversie van de reviewstudie van Dobber et al. (2017): Tanis, M., Dobber, M., 
Zwart, R. & Van Oers, B. (2014). Beter leren door onderzoek. Hoe begeleid je 
onderzoekend leren van leerlingen? Amsterdam: VU.  

In het Europese PRIMAS project zijn aanpakken voor onderzoekend leren en voor het 
professionaliseren van leraren in primair en voortgezet onderwijs ontwikkeld en 
onderzocht.  

SLO heeft (deels op basis van onderzoek) een richtinggevend leerplankader Wetenschap 
en Technologie en andere ondersteunende informatie ontwikkeld voor het primair 
onderwijs https://www.slo.nl/thema/meer/wetenschap/ 
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