
In groep 6 van basisschool De Springplank in 
Heino staat vanmorgen een bijzondere les op 

het programma: onderzoekers Joep van der 
Graaf en Eva van de Sande leren de leerlingen 
met behulp van knikkerbanen hoe ze een goed 
experiment kunnen opzetten. De les wordt gege-
ven in het kader van het project ‘Onderzoekend 
leren over constructies: het effect van een interven-
tie op leerling- en leerkrachtniveau op de rede-
neervaardigheid van leerlingen’. Na deze les 
werken de leerlingen gedurende drie weken 
samen met hun leerkracht aan een lessenserie 
over stevige constructies. De opgedane inzichten 
over het opzetten van experimenten komen tijdens 
deze lessen goed van pas.

Effectieve instructie bij W&T
In W&T-onderwijs leren kinderen experimenten 
voorbereiden en uitvoeren en de uitkomsten ervan 
evalueren om zo hun kennis over wetenschappe-
lijke fenomenen uit te breiden. De didactiek van 
onderzoekend en ontwerpend leren (Kemmers & 
Van Graft, 2007) is een effectieve manier om kin-
deren deze benodigde W&T-kennis en 

-vaardigheden te stimuleren (zie figuur 1 hieron-
der). Maar dat experimenteren moeten kinderen 
leren. Uit onderzoek blijkt dat een bepaalde mate 
van instructie in experimenteren effectiever is dan 
een volledig vrije setting waarin kinderen explora-
tief bezig zijn. 

Leren experimenteren met behulp van 
knikkerbanen
In de les ‘eerlijk experimenteren’ van Van der 
Graaf en Van de Sande leren de leerlingen wat 
een experiment is en hoe ze een goed experi-
ment kunnen opzetten. Kinderen leren deze 
inzichten met behulp van knikkerbanen waarbij 
vier verschillende dingen, oftewel variabelen, 

In wetenschap- en technologieonderwijs (W&T-onderwijs) doen kinderen kennis en 
vaardigheden op die ze nodig hebben op school en in de maatschappij. Maar hoe creëer  
je een rijke W&T-leeromgeving waarin kinderen een onderzoekende houding ontwikkelen, 
bètakennis opdoen en onderzoeks- en ontwerpvaardigheden ontwikkelen? In een 
onderzoeksproject werd nagegaan hoe leerkrachten deze kennis en vaardigheden bij 
leerlingen kunnen versterken, terwijl ze ook werken aan hun taalvaardigheid. Met de 
resultaten en praktische handvatten kun je direct aan de slag in je W&T-onderwijs.
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Over het project
Het project ‘Onderzoekend leren over 
constructies: het effect van een interventie 
op leerling- en leerkrachtniveau op de 
redeneervaardigheid van leerlingen’ is 
een samenwerking van Saxion, Radboud 
Universiteit Nijmegen en Quo Vadis. Dit 
project is gesubsidieerd door NRO.

Figuur 1 – De cyclus van onderzoekend en ontwerpend leren
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Kinderen leren 

experimenteren door 

met stevige 

constructies aan de  

slag te gaan

der Graaf: ‘Inderdaad, als je de ene steil doet en 
de andere laag of vlak, dan kan dat beïnvloeden 
hoe ver de bal rolt. Maar wilden we dat onder-
zoeken?’ Gaandeweg wordt duidelijk dat de leer-
lingen alle variabelen hetzelfde moeten instellen, 
behalve het gewicht van de bal.

Taal en W&T
Niet alleen instructie in experimenteren lijkt effec-
tief. Leerlingen zijn er ook bij gebaat wanneer de 
leerkracht doelgericht werkt aan het vergroten van 
hun taalvaardigheid in het vakgebied. Daarom 
kreeg een deel van de leerkrachten instructie over 
taalbevorderende en taalondersteunende strate-
gieën tijdens W&T-lessen.

Opzet van het onderzoeksproject
We stelden ons de vraag wat het effect is van 
instructie op leerling- en leerkrachtniveau op het 
wetenschappelijk redeneren, de woordenschat en 
de vakinhoudelijke kennis van kinderen. Aan het 
onderzoek deden 301 leerlingen van twaalf 

gemanipuleerd worden: de steilheid van de hel-
ling (steil of vlak), het materiaal van de helling 
(ruw of glad), de startpositie van de bal (hoog of 
laag) en het gewicht van de bal (zwaar of licht). 
Om het effect van één variabele (bijvoorbeeld: 
het gewicht van de bal) te onderzoeken, moet de 
instelling van die ene variabele variëren. De ove-
rige variabelen moeten gelijk ingesteld worden. 
Gemakkelijker gezegd: de knikkerbanen moeten 
dan even steil zijn, van hetzelfde materiaal 
gemaakt zijn en dezelfde startpositie hebben. 
Alleen het gewicht van de bal is verschillend. Dit 
wordt ook wel de strategie van het controleren 
van variabelen, oftewel de CVS, genoemd. Door 
de strategie juist toe te passen, zet je een goed 
experiment op (Van der Graaf, Segers, & 
Verhoeven, 2015).
Tijdens een demonstratie in de instructieles op De 
Springplank wordt eerst een verkeerd experiment 
met het gewicht van de bal opgezet en bespro-
ken. Daarna gaan de leerlingen in tweetallen aan 
de slag om een goed experiment op te zetten met 
een eigen knikkerbaan. Daarbij blijkt instructie en 
begeleiding cruciaal. Van der Graaf vraagt aan 
de leerlingen: ‘We wilden iets weten over het 
effect van het gewicht van de bal. En hoe kunnen 
we dan bij knikkerbaan B alles klaarzetten om 
iets te leren over het balletje? Bij baan A staat de 
helling steil. Hoe zou ik dan de helling bij baan B 
doen?’ Een leerling reageert: ‘Laag.’ Van der 
Graaf: ‘Waarom zou je ‘m laag willen doen?’ 
Een andere leerling: ‘Een beetje verschillend.’ Van 

Foto’s: Timon Jacob 

Leerlinginstructie leerkrachtinstructie
Groep
LL- + LK-groep X X
LL-groep X
LK-groep X
Baselinegroep

Figuur 2 – Onderzoeksopzet
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Een experiment  

starten: op welke 

manier rolt de bal het 

snelst over de baan?

‘Welk profiel zal steviger zijn?’ Maartje rea-
geert: ‘Ik denk vierkant. Dat vierkant hebben 
zij en bij hun tilt het ook heel veel. Ik denk vier-
kant.’ Het tweetal gaat aan de slag met het 
maken van de profielen van papier. Ze testen 
vervolgens welk profiel steviger is.

Leerkracht: ‘Als je twee profielen hebt en je gaat 
die testen, dan moet er precies hetzelfde op lig-
gen. Anders heb je twee variabelen die verschil-
len. Ga je gang.’
Maartje: ‘Eerst het taalboek, dan het 
rekenboek.’
Sanne: ‘We kunnen jouw boeken bij mij neer-
leggen nu. Bij jou hield-ie het niet, toch? … Bij 
deze lukt het wel, hij stortte niet in.’
Leerkracht: ‘Denk na over opdracht 6.’ 
(Opdracht 6 is: het buisprofiel/vierkantprofiel is 
het stevigst. Schrijf jullie conclusie hieronder op.)
Maartje: ‘Rond, het ronde profiel. We dachten 
allebei, hè? Ik zei toch rond, hè?’
Sanne: ‘We hebben geen wedstrijdje gedaan.’
Maartje: ‘Nee, oké. Ik zei rond, jij zei vierkant.’

Toetsen
Om te onderzoeken of de pre-instructies effect 
hebben gehad op het wetenschappelijk rede-
neren, de woordenschat en de vakinhoudelijke 
kennis van kinderen, hebben alle leerlingen 

groepen 6 samen met hun leerkracht mee. Alle 
groepen kregen een lessenserie over constructies, 
maar niet alle leerlingen en leerkrachten kregen 
dezelfde instructie vooraf (de pre-instructie) (zie 
figuur 2 op pagina 41). Terwijl een deel van de 
leerlingen de instructieles kreeg over eerlijk experi-
menteren (LL-groep), was er een andere groep 
waarvan de leerkracht voorafgaand een professi-
onaliseringsworkshop kreeg over talige ondersteu-
ning bij W&T (LK-groep). Daarnaast was er een 
groep die beide instructies kreeg (LL- + LK-groep), en 
een groep waarbij leerlingen en leerkrachten geen 
enkele instructie vooraf kregen (baselinegroep).

Lessenserie stevige constructies
De lessenserie bestond uit zes taalgerichte 
W&T-lessen van een uur. De serie was opge-
bouwd volgens de cyclus van onderzoekend 
en ontwerpend leren (Kemmers & Van Graft, 
2007). Door middel van gestuurde experimen-
ten leerden leerlingen wanneer constructies ste-
vig zijn. Daarna werd ontwerpend leren toe-
gepast om de opgedane kennis toe te passen 
en uit te breiden in het ontwerpen van een ste-
vige brug. Het experimenteren komt in les 2 
en les 3 uitgebreid aan bod. Op basisschool 
Kolmenscate in Deventer onderzoeken Maartje 
en Sanne in les 2 het effect van profielen (buis-
profiel of vierkantprofiel). De leerkracht vraagt: 
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In de praktijk:
Wil je zelf aan de slag met de instructies en lessenserie? 
•  Alle materialen en inspiratiefilms over het project zijn doorontwikkeld en  

gratis toegankelijk. Scan onderstaande QR-codes of ga naar de website 
www.samenonderzoeken.nl/constructies.

•  De leerlinginstructie kun je ook inzetten bij andere W&T-thema’s waarin  
leerlingen onderzoek doen.

•  Ook digitaal zijn er materialen beschikbaar voor gratis online laboratoria  
en lessen, zoals www.golabz.eu.

Rol van de leerkracht
Deze resultaten suggereren dat de leerkracht met 
name een sleutelrol heeft bij aanvang van het 
leren volgens de cyclus onderzoekend en ontwer-
pend leren. In de eerste fasen worden de kennis-
basis en de onderzoeksvragen gespecificeerd 
die de kinderen door hun onderzoeken heen 
begeleiden. Wanneer kinderen de kans krijgen 
zich het experimenteren eigen te maken door 
middel van directe instructie hierin kan mogelijk 
gaandeweg, tijdens het experimenteren en rede-
neren en concluderen, meer eigenaarschap naar 
de leerling verschuiven. ● 

voordat ze aan de slag gingen met de lessen-
serie een aantal toetsen gemaakt. Het weten-
schappelijk redeneren werd getoetst met 
behulp van het Toetsinstrumentarium 
Wetenschap en Technologie (WeB) (Van de 
Sande et al., 2018). Dit instrument meet de 
kernvaardigheden onderzoeksvragen en 
bewijs evalueren, experimenteren en syllogis-
tisch te redeneren (combinatie van inductief en 
deductief redeneren). Woordenschat werd 
getoetst met behulp van een zelf ontworpen 
woordenschattoets. De vakinhoudelijke kennis 
werd getoetst door middel van drie zelf ont-
worpen taken die de kennis over stevige con-
structies in kaart brachten. Vervolgens zijn de 
toetsen direct na de lessenserie (korte termijn) 
en vijf weken later (langere termijn) opnieuw 
voorgelegd aan de leerlingen. In het vervolg 
van dit artikel volgen de resultaten en conclu-
sies van het onderzoek.

Wetenschappelijk redeneren
Een pre-instructie voor leerlingen over het opzet-
ten van eerlijke experimenten draagt bij aan 
het kunnen toepassen van kennis over goed 
experimenteren en juiste conclusies trekken. 
Zowel direct na de lessenserie als vijf weken 
erna scoorden zij beter op dit onderdeel van 
de WeB dan leerlingen uit de baselinegroep. 
Ook de groep die beide instructies kreeg, ging 
meer vooruit op het onderdeel experimenteren 
dan de baselinegroep. Dit resultaat sluit aan bij 
andere onderzoeken die het belang van directe 
instructie ten opzichte van vrije exploratie laten 
zien in de context van effectief onderzoekend 
leren (Alfieri et al., 2011). We adviseren op 
basis hiervan om leerlingen zowel voor als tij-
dens W&T-activiteiten te instrueren in het opzet-
ten en uitvoeren van experimenten.
De leerkrachtinstructie bleek vooral de kennis met 
betrekking tot onderzoeksvragen formuleren en 
bewijzen evalueren te versterken op beide meet-
momenten. Dit aspect van wetenschappelijk rede-
neren is eerder in de onderzoeksfase nodig en 
doet een groot beroep op de taalvaardigheid 
van leerlingen. Het loont dus als je als leerkracht 
taalbevorderende en taalondersteunende strate-
gieën inzet tijdens je W&T-onderwijs.

Woordenschat
Op de woordenschattoets bleek alleen een effect 
op het tweede meetmoment. De groep die beide 
instructies had ontvangen, scoorde beter dan de 
baselinegroep.

Vakinhoudelijke kennis over 
constructies
De resultaten op dit onderdeel bleken afhankelijk 
te zijn van de betreffende kennistaak en het meet-
moment. Alleen de groep die beide instructies 
had gekregen, was sterker in het voordeel.

Met dank aan Lilian Kiers, 
Monique Rouweler en Francien 
Vrielink voor hun hulp bij het ver-
zamelen, invoeren en verwerken 
van de data en alle leerkrachten 
en leerlingen die hebben deel-
genomen aan het project.
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