Vaak hebben leraren onvoldoende kennis van de specifieke onderwijsbehoeften
van hoogbegaafde leerlingen en hoe ze deze leerlingen kunnen signaleren
(Bakker en Busato, 2008). Er is steeds meer behoefte aan een uitgewerkte
didactiek voor deze leerlingen die aansluit bij de manier waarop ze leren.
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xcellente leerlingen krijgen op dit moment te weinig

Onderzoekend leren

kans om het beste uit zichzelf te halen en uit te groeien

Onderzoekend leren biedt volop kansen voor adequaat onder·

tot toptalenten. Ondanks dat ze meer uitgedaagd wor·

wijs aan excellente leerlingen. Bij onderzoekend leren wordt de

den in bijvoorbeeld plusklassen, wordt er in de reguliere setting

wetenschappelijke werkwijze en wetenschappelijke manier van

van de klas veel zelfstandigheid van hen verwacht en wordt ver·

denken aangeleerd. Door leerlingen zelf het proces van onder-

rijkingsstof niet altijd nagekeken en/of is niet uitdagend genoeg.

zoek te laten ervaren, ontdekken ze hoe (wetenschappelijke)

(Doolard en Harms, 2013). Daarnaast is leerstof niet van een zo·
danig niveau dat een beroep wordt gedaan op metacognitieve

kennis tot stand komt en hoe ze een antwoord kunnen krijgen
op hun eigen vragen. Ze worden uitgedaagd om op een actieve

vaardigheden. Leraren willen wel passende begeleiding bieden

manier antwoorden op onderzoeksvragen te zoeken. Daarbij Ie·

aan talentvolle leerlingen, maar het ontbreekt hen vaak aan ken·

ren ze meer of minder zelfstandig afwegingen te maken over

nis en vaardigheden om goed in te spelen op verschillen.

hun onderzoeksvraag en onderzoeksopzet. Welke onderzoeks·
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Zevenstappen model

Het zevenstappenmodel dat leerlingen doorlopen bij het onderzoekend leren is afgeleid van het empirische onderzoeksmodel
dat veel wetenschappen gebruiken. Nadat een onderwerp geïntroduceerd en breed verkend is aan de hand van diverse activiteiten
gaan leerlingen in groepjes binnen dat thema aan de slag met het
opzetten van een eigen onderzoeksvraag. Ze mogen daarbij zelf
bedenken wat ze precies willen gaan onderzoeken. Onze ervaring
is dat dit hun motivatie ten goede komt, ze mogen een onderzoek
opzetten naar iets wat ze zelf willen weten. Bijvoorbeeld: ' Kun je
beter richten op een doel als er een richtpunt in staat?' of 'Waar
zijn kinderen uit groep 3 en 4 op onze school het meest bang voor?'
Vervolgens werken ze hun onderzoek uit in een onderzoeksplan
en leren ze om kritisch naar hun eigen onderzoeksvraag en onderzoeksopzet te kijken. We merken dat kinderen in het begin wat
tegensputteren en het een enorme en soms ook saaie klus vinden
om zo'n onderzoeksplan helemaal uit te werken, maar achteraf
geven ze allemaal aan dat dit wel zinvol was. Op de vraag wat ze
geleerd hebben over onderzoek doen antwoordde een leerling:
'Een planning maken voordat je begint, is toch wel heel handig.'
Het WKRU brengt deze projecten jaarlijks uit in de boekenreeks
'Wetenschappelijke doorbraken de klas in!"Ook kunnen leraren
op de website www.wetenschapdeklasin.nl aan de hand van filmpjes een kijkje in de keuken nemen hoe de onderzoeksprojecten
op diverse scholen zijn gegaan en hoe je het project in je eigen
klas kunt uitvoeren.

vragen willen we beantwoorden? Welke materialen gebruiken
we voor ons experiment? Hoe pakken we het aan? Welke gegevens gaan we verzamelen en hoe leggen we de bevindingen vast?
(Peeters en Meijer, 2014).

Kansen voor onderwijs aan excellente leerlingen

Juist voor excellente leerlingen biedt onderzoekend leren als onDeze manier van leren stimuleert de intrinsieke motivatie, om-

derwijsaanpak volop kansen om hun talenten tot ontwikkeling

dat ze zelf actief aan de slag kunnen met dingen ontdekken en

te laten komen en deze leerlingen te laten excelleren . Zo past

onderzoeken die aansluiten bij hun interesse. Het onderzoe-

het uitstekend bij hun manier van denken, zoals het top-down

kend leren bevordert tevens een onderzoekende houding, door-

redeneren, het zien van dwarsverbanden tussen fenomenen en

dat leerlingen gestimuleerd worden om iets te willen begrijpen,

het n emen van grote denkstappen. Het vakoverstijgende karak-

te willen bereiken, kennis over iets te willen opdoen, vernieu-

ter van onderzoekend leren leent zich goed voor het intergre-

wend te willen zijn en te willen weten hoe het precies zit. Ze

ren met andere vakken als taal en rekenen. Het zelf opzetten en

krijgen ook de kans vanuit hun eigen interesses te werken. Voor

vormgeven van een onderzoek op basis van hun eigen interesse

leraren betekent dat dat ze niet meer overdrager zijn van kennis,

biedt juist hoogbegaafde leerlingen veel uitdaging, omdat ze op

maar leerlingen begeleiden bij hun eigen leerproces. Een leraar

deze manier de ruimte krijgen om als 'onderzoeker' de wereld

omschreef zijn rol als volgt: 'Op het moment dat jij niet open-

te verkennen. Hiermee wordt hun motivatie aangesproken. Ook

staat, kun je die leerlingen ook niet openzetten en kun je ook die

biedt onderzoekend leren veel mogelijkheden om de metacogni-

houding van: 'Hé, wat gaan we onderzoeken?' niet stimuleren.

tieve vaardigheden van hen aan te spreken, doordat leerlingen

Je moet zelf enorm enthousiast zijn.'

telkens gedwongen worden om over hun eigen leerproces na te
denken.
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De nieuwe aanpak ONDERZOEKEND
excel LEREN

Om excellente leerlingen bij het onderzoekend leren kansen te

Ook ondersteuning voor excellente leerlingen

Onderzoekend leren betekent niet dat leerlingen geen begeleiding
krijgen. Zij krijgen een kader waarbinnen ze aan complexe taken

geven om te kunnen excelleren, evenals leraren een houvast te

kunnen werken en ondersteuning in de vorm van 'scaffolds', ook

geven hoe ze juist voor deze leerlingen maatwerk kunnen leve-

wel hulpmiddelen genoemd. Denk hierbij aan een onderzoeks-

ren, is er een nieuwe aanpak ontwikkeld, die we ONDERZOE-

blad dat hen uitdaagt om op een creatieve manier een onderzoek

KEND excelLEREN hebben genoemd. Met deze aanpak krijgen

op te zetten binnen een beperkte tijd of met beperkte middelen.

leraren handvatten hoe ze bij het onderzoekend leren kunnen

Onderzoek wijst uit dat hoogbegaafde leerlingen niet minder in-

differentiëren en het onderwijs nog uitdagender kunnen maken

structie en sturing nodig hebben dan de gemiddelde leerling. Zo

voor excellente leerlingen in een reguliere klas. Per stap van on-

concluderen Eysink en Gersen (2014) op basis van hun onderzoek

derzoekend leren zijn activiteiten beschreven die de leraar kan

dat hoogbegaafde leerlingen het meeste leren van onderzoekend

doen met de gehele klas, aangevuld met werkvormen, hulpmid-

leren wanneer ze zelf mogen experimenteren, maar enkel wan-

delen en tips voor de begeleiding van excellente leerlingen. Ook

neer het onderzoeksproces voldoende structuur biedt bij het op-

geven we voorbeelden van hoe leraren feedback kunnen geven

stellen van de hypothese, het experimenteren en concluderen.

op deze leerlingen, waardoor ze uit hun comfortzone komen en

Specifieke ondersteuning is essentieel om hoogbegaafde leerlin-

uitgedaagd worden om te presteren. Zo wordt ook aanbevolen

gen optimaal te laten profiteren van open, complexe taken.

om excellente leerlingen in een groepje bij elkaar te plaatsen en
ze niet te verspreiden over alle groepen in een klas. De uitdaging
kan zo groter worden voor deze leerlingen. Bovendien krijgt de

Thema Waarnemen en Bewegen

Het thema 'Waarnemen en Bewegen' is het eerste thema dat is uit-

leraar de gelegenheid eventuele vermoedelijke onderpresteer-

gewerkt bij deze aanpak. Het thema is in een van de projectteams

ders te observeren. De aanpak ONDERZOEKEND excelLEREN

van het WKRU vertaald naar een project onderzoekend leren

richt zich op de in potentie 20% best presenterende leerlingen.

(Peeters, Meijer en Verhoeff, 2014). Dit thema is gebaseerd op
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de wetenschappelijke doorbraak van prof. Pieter Medendorp. Het

Aanpak online beschikbaar

onderzoek van Medendorp richt zich op belangrijke maatschap-

De aanpak ONDERZOEKEND excelLEREN is gratis online be-

pelijk implicaties. We zijn voortdurend in beweging en voeren

schikbaar. Naast een kader en achtergrondinformatie vinden

tegelijkertijd ook allerlei acties uit. Schijnbaar onbewust anticipe-

leraren hier een volledig uitgewerkt thema 'Waarnemen en Be-

ren we op een beweging van ons lichaam, terwijl we tegelijkertijd

wegen'.

de veranderende posities van onszelf en die van om ons heen bewegende mensen of objecten daarbij betrekken. Dit alles gebeurt

Wil je een kijkje in de klas nemen bij andere leraren? Je

onbewust en we hebben wonderlijke controlemechanismen die

vind hier een link naar een filmpje dat laat zien hoe het pro-

zorgen dat we de juiste beslissingen nemen, of niet. Medendorp

ject is uitgevoerd op basisschool 't Wijdtveld in Arcen.

en zijn onderzoeksgroep onderzoeken controlestrategieën van de

http://www.wetenschapdeklasin.nl/excelleren. html

hersenen voor waarneming en actie in veranderende omgevingen, wanneer mensen bewegen en op elkaar reageren.

N.B. ONDERZOEKEND excelLEREN is voortgekomen uit
een door het Wetenschapsknooppunt Radboud Universi-

Eigen onderzoeksvraag opstellen bj het thema

teit WKRU, BCO Onderwijsadvies en het Centrum voor

Bij stap 3 van het onderzoekend leren gaan leerlingen een ei-

Begaafdheidsonderzoek CBO (Radboud Universiteit) inge·

gen onderzoeksvraag opstellen binnen een project of thema. Dit

diend voorstel ten behoeven van de 'Call for proposals 2013',

blijkt een van de lastigste onderdelen voor leerlingen te zijn. Bij

uitgezet door School aan Zet.

ONDERZOEKEND excelLEREN maakt de leraar hier een differentiatie in tussen de reguliere en excellente leerlingen. De reguliere leerlingen gaan in groepjes met één van de bestaande
en uitgewerkte onderzoeksvragen aan de slag, zoals : 'Ben je be-

ter in het schatten van een afstand als je zelf geblinddoekt loopt of
als je (geblinddoekt) in een kar gereden wordt?' Of 'Vang je vaker
een bal wanneer je deze pas laat ziet aankomen in vergelijking tot
wanneer de bal de hele tijd zichtbaar is?' De excellente kinderen
daarentegen worden uitgedaagd om zelf met hun groepje te komen tut een goede onderzoekbare vraag. Daaraan voorafgaand
bespreekt de leraar met hen waar een goede onderzoeksvraag
aan moet voldoen, maar ook hoe ze kunnen controleren of
hun vraag wel een onderzoeksbare vraag is (zie ook Peeters en
Meijer, 2014). Het zelf opstellen van een onderzoeksvraag levert
veel creatieve en leuke vragen op. Een voorbeeld hiervan is de
vraag: ' Met welke sprong spring je het hoogst bij hoogspringen?'
Dit groepje heeft gekeken naar de rugwaartse, voorwaartse en
zijwaartse sprong en ze kwamen tot de conclusie dat men met
de voorwaartse sprong het hoogst kan springen.
Pilotstudie ONDERZOEKEN excel LEREN
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'Ik z ie dat de kinderen plezier hebben en gemotiveerd zijn, dat vind
ik een van de belangrijkste aspecten.' µeraar]
Momenteel wordt er verder onderzoek gedaan naar deze aanpak.
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