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Bijeenkomst 1

Burgerschap: maatschappelijke thema’s als 
onderzoeksproject



Wat gaan we vandaag doen?

• Praktische zaken doornemen
• Kennismaken met elkaar
• Opzet van de cursus
• Uitleg achtergrond cursus: PARRISE project
• Wat is burgerschap

Pauze (rond 16.30u)

• Introductie thema’s en scenario’s
• Schrijven eigen scenario bij (eigen) thema



Praktische informatie

• Cursusdocenten 
• Naam noteren
• Vragenlijst voormeting
• Toestemmingsformulier foto- en filmmateriaal
• Scholenbezoek
• Locaties en tijden
• Google sites
• Contact: infowkru@ru.nl en 024-365 27 54
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Locaties en tijden

• 5 oktober 2016: E 2.56 15.00-17.30 uur
• 12 oktober 2016: HG 01.060 15.00-17.30 uur
• 9 november 2016: HG 00.308 15.00-17.30 uur
• 23 november 2016: HG 01.060 15.00-17.30 uur
• 30 november 2016: HG 01.060 15.00-17.30 uur



Voorstellen

• Wij geven een aantal stellingen
• Bedenk steeds of je voor of tegen bent
• Bedenk één argument
• Zoek iemand uit de groep die je niet kent, stel je aan deze 

persoon voor, wissel argumenten uit en bespreek deze kort
• Je hoeft elkaar niet te overtuigen

• Namenrondje: naam, school en klas
• Naambordje maken



Stellingen

• Snoep moet op alle scholen verboden worden
• Er is op dit moment te weinig aandacht voor burgerschap in 

het onderwijs 
• Er is genoeg materiaal voorhanden om 

burgerschapsonderwijs vorm te geven
• De campus van de Radboud Universiteit is een doolhof
• De overheid bemoeit zich teveel met de inhoud van mijn 

lessen
• Het is tijd voor een vernieuwingspauze in het onderwijs



Inhoud cursusbijeenkomsten
• 1: Burgerschap: maatschappelijke thema’s als onderzoeksproject

– Introductie project; Burgerschap in het onderwijs; Thema’s en scenario's

• 2: Onderzoekend leren
– Didactiek van onderzoekend leren; Inleiding en verkenning van het thema

• 3: Burgerschapsonderzoek door leerlingen 
– Wat is specifiek aan onderzoek naar burgerschap; Vormen van onderzoek; Opzetten eigen 

onderzoek

Start project in de klas

• 4: Begeleiden van burgerschapsonderzoek
– Handvatten voor begeleiden van leerlingen bij onderzoek; Uitvoeren, concluderen en 

presenteren

• 5: De stap naar burgerschapsvorming
– Kennis integreren, eigen standpuntbepaling, onderzoeken handelingsperspectieven; 

verbreden en verdiepen

8



PARRISE

Promoting Attainment of Responsible Research and
Innovation in Science Education

Grootschalig EU-project  met in totaal 18 partners uit 11 
Europese landen 
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Waarom PARRISE

Toenemende aandacht voor wetenschap en technologie en 
burgerschapsvorming op scholen

Doelen:
Leraren handvatten geven om 
1. Leerlingen op te leiden tot kritische (wereld)burgers
2. Leerlingen voor te bereiden op een maatschappij waarin

wetenschap en technologie zich snel ontwikkelen
3. Leerlingen zelfstandig onderzoek te laten doen
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Fases van het PARRISE project

Voorbereidende fase (vanaf 2014)
• Ontwikkelen theoretisch raamwerk
• Ontwikkelen van nascholing
• Uitwisseling best-practices

Pilot fase 1 (voorjaar 2016)
• Eerste ronde uitvoeren ontwikkelde cursussen
• Fijnslijpen cursussen op basis van evaluatie

Pilot fase 2 (najaar 2016)
• Tweede ronde uitvoeren en evalueren ontwikkelde cursussen
• Fijnslijpen cursussen op basis van evaluatie

Evaluatiefase en oplevering (eind 2017)
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Burgerschap

• Wat is burgerschap?

• Placemat in groepjes van vier
– Vul individueel in
– Leg uit
– Verhelder
– Vul samen in



Burgerschap

• Burgerschap verwijst naar het doel om mensen volwaardig te laten
meedoen in de samenleving

• Het gaat nadrukkelijk om meer dan je bijdrage leveren door
arbeid/betalen van belasting

• Centraal staat je rol in de democratie, waarbij actieve deelname
van belang is

• Een belangrijk onderdeel van burgerschap is samen tot beslissingen
komen

• Bij deelname in de maatschappij kun je denken aan het land waarin
je woont, maar ook Europa of zelfs de wereld (wereldburgerschap)

• Het gaat niet alleen over politiek en stemrechten, maar ook over
hoe je met elkaar omgaat



Burgerschap in het onderwijs

Drie leerprocessen

Eigen ideeën: leerlingen leren hun eigen belangen, gevoelens en waarden te 
benoemen

In gesprek: leerlingen leren open te communiceren met elkaar en anderen 
over hun belangen, gevoelens en waarden

Democratisch: leerlingen leren betrokken te zijn bij anderen, samen tot 
overeenstemming te komen, kritisch te denken, te handelen uit respect voor 
anderen en zichzelf; en te zoeken naar manieren om actie te ondernemen 
(handelingsperspectief) zodat zij kunnen bijdragen aan een democratie die 
zich voortdurend ontwikkelt



Maatschappelijke thema’s in W&T



Thema’s en scenario’s

• Een thema is het overkoepelende onderwerp

• Een scenario is een verhaal dat aan een thema is gekoppeld
– Per thema kunnen meerdere scenario’s worden gemaakt
– Beschrijft een maatschappelijke controverse
– Doelen:

• toegankelijk maken van de controverse
• vragen oproepen bij leerlingen

• In deze cursus is DNA het voorbeeldthema



Voorbeeld-
scenario
DNA



Voorbeeldscenario DNA

Nieuwe techniek: makkelijk genen veranderen
Er is een nieuwe techniek om heel makkelijk en goedkoop genen te kunnen veranderen. Deze 
techniek heet crispr-cas. Met deze techniek kun je bijvoorbeeld koeien zonder horens maken en 
zorgen dat tomaten een bepaalde ziekte niet kunnen krijgen.

Genetische verandering bij mensen?
De techniek kan ook op mensen worden gebruikt. Dan zou er misschien gezorgd kunnen worden 
dat nieuwgeboren kinderen niet de ziekte van hun ouders krijgen, of een oogkleur die de ouders 
willen. Er is nog geen onderzoek met mensen gedaan. 

Angst voor de techniek
Veel mensen zijn bang dat als we de techniek gaan gebruiken, dat we dan niet alleen ziektes 
willen voorkomen, maar dat we ook andere dingen gaan veranderen aan de mens. Bijvoorbeeld 
dat we superslimme mensen gaan maken, of mensen die ergens heel goed in zijn (voetballen 
bijvoorbeeld).



Voorbeeldscenario DNA

Vragen
• Vind jij dat we deze techniek mogen gebruiken om te zorgen dat mensen niet ziek 

worden?
• Vind jij dat we deze techniek mogen gebruiken om superslimme mensen te 

maken?
• Vind jij dat we deze techniek mogen gebruiken om te zorgen dat mensen in ieder 

geval slim genoeg zijn om te kunnen lezen en schrijven?
• Vind jij dat we deze techniek mogen gebruiken om te zorgen dat mensen mooi 

zijn?
• Vind jij dat we deze techniek mogen gebruiken om te zorgen dat vervelende 

uiterlijke kenmerken niet meer voorkomen?
– Zo ja, wanneer is een uiterlijk kenmerk zo vervelend dat je dit mag 

veranderen?





Opdracht: thema en scenario

• Bedenk met welk thema je aan de slag wilt (eigen thema of 
DNA)

• Maak groepjes van vier en bedenk een scenario voor één van 
de thema’s 
– Schrijf de kern van je scenario in steekwoorden of korte zinnen op.
– Komt het scenario door het machientje?
– Hoe ga je dit scenario in de klas presenteren?
– Welke vragen zouden leerlingen bij dit scenario kunnen stellen? 

Bedenk er minstens twee
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Huiswerk

• Schrijf scenario af en upload op google sites 
uiterlijk dinsdag 11 oktober

• Lees hoofdstuk 2: Leidraad onderzoekend leren 
vanaf paragraaf 2.2

(boek 5 Wetenschappelijke doorbraken de klas in!)



Volgende bijeenkomst

• Introductie onderzoekend leren

• Bespreken thuisopdrachten

• Onderzoekend leren en burgerschap: verkenning



Vragen en ervaringen
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Bijeenkomst 2

Onderzoekend leren



Wat gaan we vandaag doen?

• Huiswerk bespreken
• Korte introductie onderzoekend leren

– Rol van de leraar

• Onderzoekend leren en burgerschap
• Stap 1. Introductie

Pauze (rond 16.30u)

• Stap 2. Verkenning
• Bespreken project in de klas



Bespreken huiswerk

• Scenario’s en vragen
– Ben je tegen problemen aangelopen?

• Houd vragen over de leidraad vast



Waarom onderzoekend leren? 

• Leren vanuit nieuwsgierigheid vergroot de motivatie en vergemakkelijkt 
geheugenopslag 

• Ontwikkeling van vaardigheden zoals: kritisch denken, creatief denken, 
samenwerken, problemen oplossen, analyseren. 

• Vergroten van kennis over concepten, over hoe wetenschappelijke kennis 
tot stand komt, hoe onderzoeksprocessen verlopen en hoe je kunt 
communiceren over onderzoek.

Technologiepact 2020 (2013). Actieplan ‘Kiezen voor Technologie’ (2014). 
Advies Platform Onderwijs2032 (2016): Leren vanuit nieuwsgierigheid, vakoverstijgend
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De 7 stappen



Onderzoekend leren: een voorbeeld



Rol van de leraar

• Stel je op als coach

• Durf (stapsgewijs) los te laten en maak je leerlingen eigenaar 
van hun eigen leerproces

• Wees een rolmodel

• Werk met scaffolding
– Komt terug in bijeenkomst 4



Vragen over onderzoekend leren



Stap naar burgerschap

• 1. Introductie
– Inhoudelijke introductie van het thema
– Introductie controverses via de scenario’s

• 2. Verkenning
– Inhoudelijke verkenning van het thema
– Verkenning van standpunten rond controverses



Stap naar burgerschap

• 3. Opzet onderzoek
– Vraag formuleren en onderzoeksplan maken

• Vraagstelling gericht op onderzoeken standpunten
• Specifieke onderzoeksmethoden (interviews/vragenlijsten)

• 4. Uitvoeren onderzoek
– Onderzoeksplan uitvoeren

• 5. Concluderen
– Antwoord geven op de onderzoeksvraag

• Hulpmiddel om interviews te verwerken



Stap naar burgerschap

• 6. Presenteren
– Presenteren van het onderzoek (proces en uitkomsten)

• 7 Verdiepen/verbreden
– Reflecteren op het onderzoeksproces en de uitkomsten
– Opgedane kennis integreren
– Reflecteren op eigen standpunt(en) 
– Samen beslissingen nemen
– Handelingsperspectieven verkennen



Standpunten versus meningen

• Meningen hebben etiket gekregen van ideeën:
– zonder onderbouwing of verantwoording
– in principe onschendbaar vanwege vrijheid van meningsuiting
– eerst uitgesproken, dan pas over nagedacht

• Standpunten omdat
– we met een schone lei willen beginnen
– onderbouwing essentieel is
– het verwijst naar de context (dus niet puur individueel)



Stap 1: Introductie

• Introductie van het thema

• Presenteren van de scenario’s



Voorbeeld introductie thema DNA

• Iedereen is uniek!



























Stap 2: Verkenning

• Inhoudelijke verkenning van het thema
– Voor voorbeelden: zie boekenreeks WKRU

• Verkenning voor burgerschap
– om standpunten op te roepen
– als inspiratie voor onderzoeksvragen



Voorbeeld verkenning DNA 
(inhoudelijk)

Maak je eigen DNA profiel



lin
Linkerhand 
boven 

Rechterhand 
boven 



Repliceer je DNA

Wie het eerst klaar is!



Standpuntenverkenning

Activiteit: Beweegredeneren
• Je krijgt een stelling te horen
• Neem positie in voor of tegen de stelling
• Tijdens de hele activiteit mag je niet met elkaar in discussie



Stelling 1

Genetisch veranderen van mensen 
moet worden toegestaan



Beweegredeneren
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Stelling 1

We moeten zo goed mogelijke mensen 
maken met genetische technieken



Waarom beweegredeneren?

• Emotie en intuïtie spelen bij (morele) beslissingen en 
standpuntbepaling een grote rol

• Beweegredeneren neemt intuïtie en emotie als grond voor 
standpunten serieus, zodat het kan worden meegenomen in 
reflectie

• Mogelijkheid om positie te heroverwegen op basis van 
‘beredeneerde verleiding’

• Standpunt beargumenteren maar niet verdedigen
• Letterlijk verplaatsen in verschillende posities



Concept
Cartoons



Concept cartoons

Opdracht: maak je eigen concept cartoon op basis van je 
scenario



Waarom concept cartoons?

• Toegankelijke manier van (eerste) standpuntbepaling

• Geeft context en richting aan gesprek in klas/groepje



Begeleiden van activiteiten

• Wees strikt met de regel ‘Niet in discussie over iemands 
standpunt’: elk standpunt is legitiem

• Help leerlingen door vragen hun argumenten te formuleren
• Stel open vragen (mag ja/nee, maar laat er ‘waarom?’ op 

volgen)
• Vraag door: vragen brengen en houden de gedachtes op gang
• Laat leerlingen ook andere standpunten innemen



Controverses roepen vragen op

• Laat leerlingen vragen opschrijven op de vragenmuur



Mindmap van
belanghebbenden

Crispr-cas

Belanghebbende 
2

Standpunt

Argument

Standpunt

Argument

Standpunt

Belanghebbende 

Belanghebbende 
1

Belanghebbende 
3



Mindmap van 
1 scenario

Crispr-cas

Mooie mensen maken

Voorkom ziekteSuperslimme 
mensen maken

Argument

Nee

Argument

Ja 

Argument
Argument



Mindmap van 
scenario’s

DNA

Familie onderzoek 
misdaad

Crispr-casErfelijke 
ziekte

Standpunt

Argument

Standpunt

Argument

Standpunt



Belanghebbenden

• Iemand die beleid maakt
– bijvoorbeeld van ministerie of de gemeenteraad

• Iemand met veel inhoudelijke kennis van het onderwerp
– bijvoorbeeld een onderzoeker

• Iemand die er in zijn dagelijks werk veel mee te maken zal 
krijgen
– bijvoorbeeld een arts, een politieman of een sporttrainer.

• Iemand die zelf een beslissing moet nemen in het scenario
– vaak geldt dat voor iedereen in de samenleving.
– soms nog onderscheid tussen mensen voor wie het dichtbij komt, en 

mensen van wie het verder af staat. Bijvoorbeeld mensen die veel 
sporten versus mensen die niet geïnteresseerd zijn in sport.



In de klas
Les 1 Introductie
Les 2 Verkennen (inhoudelijk)
Les 3 Verkennen (standpunten)
Les 4 Onderzoeksvraag oefenen
Les 5 Opzetten onderzoek
Les 6 Opzetten onderzoek
Les 7 Opzetten onderzoek (plannen van uitvoering)

Les 8 Uitvoeren onderzoek
Les 9 Uitvoeren onderzoek
Les 10 Resultaten verwerken en concluderen
Zelfstandig werken Presentatie maken en oefenen
Les 11 Presenteren
Les 12 Verbreden/verdiepen



Huiswerk

• Bedenk stellingen voor Beweegredeneren bij je scenario 
(gebaseerd op je vragen)

• Bepaal de belanghebbenden bij je scenario en controverse
Zet in belanghebbendenmindmap

• Zet op google sites

• Wie gaat er al aan de slag?



Volgende keer

• 9 november 2016: HG 00.308 15.00-17.30 uur

• Stap 3: opzetten onderzoek
– Vraag formuleren
– Plan maken

• Onderzoeksmethoden
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Bijeenkomst 3

Burgerschapsonderzoek door leerlingen 



Wat gaan we vandaag doen?

• Bespreken huiswerk
• Burgerschapsonderzoek door leerlingen
• Formuleren van een onderzoeksvraag

Pauze (rond 16.30u)

• Onderzoeksmethoden
• Uitwerken van een onderzoeksplan



Bespreken huiswerk

• Stellingen voor Beweegredeneren

• Belanghebbenden bij je scenario en controverse
– Belanghebbendenmindmap



Algemene opmerkingen

• Goede kwaliteit scenario’s, stellingen en belanghebbenden!

Let op:
1. Inhoudelijk vs burgerschapsverkenning



Inhoud vs burgerschap:
voorbeeld plastic
Stellingen:
• Plastic vormt een bedreiging voor het milieu.
• Plastic heeft meer voordelen dan nadelen.
• De plastic tassen moeten uit het straatbeeld verdwijnen.
• Van plastic word je ziek.



Algemene opmerkingen

• Goede kwaliteit scenario’s, stellingen en belanghebbenden!

Let op:
1. Inhoudelijk vs burgerschapsverkenning
2. Blijf dicht bij de belevingswereld van kinderen: ook zij zijn 

belanghebbenden
• Ook zij zijn belanghebbenden
• Bereikbaarheid voor onderzoek



Belevingswereld: 
voorbeeld social media



Algemene opmerkingen

• Goede kwaliteit scenario’s, stellingen en belanghebbenden!

Let op:
1. Inhoudelijk vs burgerschapsverkenning
2. Blijf dicht bij de belevingswereld van kinderen: ook zij zijn 

belanghebbenden
• Ook zij zijn belanghebbenden
• Bereikbaarheid voor onderzoek

3. Focus in de controverse en stellingen



Focus:
Voorbeeld social media

Stellingen social media:
• Je ouders mogen foto’s en filmpjes van hun kinderen op 

sociale media plaatsen.
• Via sociale media mag ik alles zeggen tegen een ander.
• Het is normaal om een filmpje rond te sturen naar alle 

klasgenoten.



Focus:
Voorbeeld reizen naar Mars

Stellingen:
• Met 6 miljard euro kun je het voedselprobleem in Sudan 

oplossen.
• Het is niet verantwoord, dat mensen met een reis meegaan 

waarvan ze weten dat de kans klein is, dat ze dit niet zullen 
overleven.

• Op Mars heb je alle ruimte om een nieuwe leefgemeenschap 
te maken. Dat lost de overbevolking op aarde op.



Algemene opmerkingen

• Goede kwaliteit scenario’s, stellingen en belanghebbenden!

Let op:
1. Inhoudelijk vs burgerschapsverkenning
2. Blijf dicht bij de belevingswereld van kinderen: ook zij zijn 

belanghebbenden
• Ook zij zijn belanghebbenden
• Bereikbaarheid voor onderzoek

3. Focus in de controverse en stellingen
4. Denk ook aan onderzoekers



Onderzoek:
voorbeeld kunstgras





Stap 3: Opzetten onderzoek

• Vraag formuleren en onderzoeksplan maken
– Vraagstelling gericht op onderzoeken standpunten
– Specifieke onderzoeksmethoden (interviews/vragenlijsten)



Burgerschapsonderzoek door leerlingen

• Onderzoek naar standpunten

• Doel:
– Kennis van verschillende standpunten
– Begrip voor diversiteit aan standpunten
– Reflectie op eigen standpunten



Standpunten versus meningen

• Meningen:
– zonder onderbouwing of verantwoording
– in principe onschendbaar vanwege vrijheid van meningsuiting
– eerst uitgesproken, dan pas over nagedacht

• Standpunten:
– onderbouwing is essentieel
– het verwijst naar de context (dus niet puur individueel)



Een goede onderzoeksvraag bij standpunten 
onderzoek
• Wat vindt de politie van DNA?
• Vinden de inwoners van ons dorp het een goed idee als er 

zelfrijdende auto’s komen? Waarom vinden ze dat wel/niet?
• Wil mijn oma weten of ze een grote kans heeft op een erfelijke 

ziekte? Waarom wel/niet?
• Vinden dokters dat iedereen moet weten of hij/zij een erfelijke 

ziekte heeft? Waarom vinden ze dat?
• Wat betekent DNA?
• Vinden de ministers dat veelbelovende sporters moeten laten 

testen of zij aanleg hebben voor kracht- of duursport? Waarom 
vinden ze dat?

• Zijn jongens vaker dan meisjes kleurenblind? Waarom wel/niet?





Vragen bedenken

• Houd een vragenbrainstorm bij een scenario

• Maak een onderzoekbare vraag
– Kies een vraag
– Haal deze door het machientje
– Pas de vraag zo nodig aan tot een goede onderzoeksvraag



Begeleiden van vragen formuleren



Wie onderzoek je?

• Onderzoek bij verschillende groepen voor wie het belangrijk 
is (belanghebbenden)
– Je vraagt vertegenwoordigers van de verschillende groepen om hun 

standpunt

• Onderzoek bij de algemene bevolking
– Je vormt je een idee hoe de mensen in het algemeen over iets denken
– Ook hier kun je vergelijkend onderzoek doen, door bijvoorbeeld 

leeftijden of man/vrouw met elkaar te vergelijken



Hoe doe je onderzoek?

• Interview
– Hiermee kun je nieuwe argumenten ontdekken (wat en waarom)
– Je kunt meer details te weten komen 
– Je kunt doorvragen

• Vragenlijst
– Je kunt makkelijk tellen hoe vaak een bepaald standpunt voorkomt
– Je kunt snel veel gegevens verzamelen
– Je kunt makkelijk groepen met elkaar vergelijken



Onderzoeksplan

• Neem de vraag die je door het machientje hebt gehaald
• Vul het werkblad onderzoeksplan in







Aanpak in de klas

• Verdeel de klas in onderzoeksgroepjes

• Bepaal welke vragen de klas gaat beantwoorden

- Bij 1 scenario: Samen 1 vraag beantwoorden
- Deelvragen verdelen
- Belanghebbenden verdelen

- Bij 1 of meerdere scenario’s: Groepjes kiezen ieder hun eigen vraag
- Hoeven niet de eigen vragen te zijn: naar eigen interesse



Mindmap van
belanghebbenden

Crispr-cas

Belanghebbende 
2

Standpunt

Argument

Standpunt

Argument

Standpunt

Belanghebbende 

Belanghebbende 
1

Belanghebbende 
3



Mindmap van 
1 scenario

Crispr-cas

Mooie mensen maken

Voorkom ziekteSuperslimme 
mensen maken

Argument

Nee

Argument

Ja 

Argument
Argument



Mindmap van 
scenario’s

DNA

Familie onderzoek 
misdaad

Crispr-casErfelijke 
ziekte

Standpunt

Argument

Standpunt

Argument

Standpunt



Volgende keer

• Stap 4: Uitvoeren van het onderzoek
– Begeleiden van de uitvoering

• Stap 5: Concluderen

• Stap 6: Presenteren



Huiswerkopdrachten

• Bedenk onderzoeksvragen bij je scenario(‘s)
– Vragen die je wil dat leerlingen stellen

• Zet de vragen met de meest recente versie van het scenario 
in de dropbox

• Lees de informatie over interview en vragenlijst
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Bijeenkomst 4

Begeleiden van burgerschapsonderzoek



Wat gaan we vandaag doen?

• Huiswerk
• Scaffolding
• Stap 4: Uitvoeren onderzoek

• Stap 5: Conclusiefase
• Stap 6: Presenteren



Huiswerk

Vragen die je zou willen dat leerlingen stellen

• Vinden leerkrachten in cluster 7/8 sociale media geschikt om foto’s en 
filmpjes te delen? En waarom?

• Zijn mijn ouders het eens met het ongevraagd plaatsen van foto’s op 
Facebook?

• Wie vinden het een beter idee om een leerkracht te vervangen voor een 
robot, jongens of meisjes (hoofdvraag)?

• Moet het gebruik op school van plastic tassen en flesjes op school 
verboden worden?

• Wat is bezit?
– Heb je meer rechten als je rijk bent?



Prikkels

• Hoe zorg je dat leerlingen deze vragen gaan stellen?
– Welke prikkels hebben ze nodig?

• Vinden leerkrachten in cluster 7/8 sociale media geschikt om foto’s en 
filmpjes te delen? En waarom?

• Zijn mijn ouders het eens met het ongevraagd plaatsen van foto’s op 
Facebook?

• Wie vinden het een beter idee om een leerkracht te vervangen voor een 
robot, jongens of meisjes (hoofdvraag)?

• Moet het gebruik op school van plastic tassen en flesjes op school 
verboden worden?

• Wat is bezit?
– Heb je meer rechten als je rijk bent?



De 7 stappen



Even terugkomen op de 
vragenbrainstorm
• Onze timing was minder handig

– Vragen voor leerlingen bij scenario en vragen door leerlingen liepen 
door elkaar

• Uitgaan van vragen naar aanleiding van scenario
– Scenario is de prikkel

• Bestaande vragen mogen ook
– Van leerlingen zelf (b.v. vragenmuur)
– Van leraar (b.v. vragen die bij scenario zijn gesteld



Begeleiden onderzoekend leren

Via scaffoling: steiger bouwen

- Zone van naaste ontwikkeling (Vygotsky)

- Via vragen een leerling verder helpen: 
niet zelf het goede antwoord geven



Voorbeeld scaffolding



4 stappen
1. Stel een diagnose

– Ga na wat de leerling kan zonder je hulp en wat nog niet. Vragen die je hierbij kunt 
stellen zijn: ‘Wat lukt er niet?’ en ‘Wat heb je al bedacht?’.

2. Check de gestelde diagnose bij de leerling
– Ga na of het probleem wat jij signaleert ook daadwerkelijk het probleem van de leerling 

is. Vragen die je hierbij kunt stellen zijn: ‘Dus je weet al …., maar nog niet ….’ en ‘Bedoel 
je …?’.

3. Bied ondersteuning
– Help de leerling een stap verder via vragen, feedback, instructie en voordoen. Vragen 

die je hierbij kunt stellen zijn: ‘Wat zou er gebeuren als ….?’ en ‘Wat zou een volgende 
stap zijn?’.

4. Check of de leerling de stof begrepen heeft en verder kan
– Ga na of de leerling het nu wel begrijpt of kan. Vragen die je hierbij kunt stellen zijn: 

‘Dus wat weet je nu?’ en ‘Dus wat ga je nu doen om het probleem aan te pakken?’.
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4 stappen
1. Stel een diagnose

– Ga na wat de leerling kan zonder je hulp en wat nog niet. Vragen die je hierbij kunt 
stellen zijn: ‘Wat lukt er niet?’ en ‘Wat heb je al bedacht?’.

2. Check de gestelde diagnose bij de leerling
– Ga na of het probleem wat jij signaleert ook daadwerkelijk het probleem van de leerling 

is. Vragen die je hierbij kunt stellen zijn: ‘Dus je weet al …., maar nog niet ….’ en ‘Bedoel 
je …?’.
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– Help de leerling een stap verder via vragen, feedback, instructie en voordoen. Vragen 

die je hierbij kunt stellen zijn: ‘Wat zou er gebeuren als ….?’ en ‘Wat zou een volgende 
stap zijn?’.

4. Check of de leerling de stof begrepen heeft en verder kan
– Ga na of de leerling het nu wel begrijpt of kan. Vragen die je hierbij 

kunt stellen zijn: ‘Dus wat weet je nu?’ en ‘Dus wat ga je nu doen om 
het probleem aan te pakken?’.



Hulpmiddelen als scaffold

• Ter ondersteuning van scaffolding kun je hulpmiddelen 
inzetten

• Als leerlingen vastlopen:
- Verwijs terug naar het hulpmiddel, bijv. het vragenmachientje
- Door sturende vragen in gesprek met de leerling
- Doel is om de leerling zelf tot het antwoord op zijn vraag te laten 

komen

• Gebruik van de hulpmiddel is afhankelijk van de situatie en 
kan met ervaring worden afgebouwd



Rollenspel

• Maak groepjes van 5
• Eén van het groepje is leraar, één is leerling
• De rest observeert

• Leerling leest het opdrachtkaartje
• De leraar begeleidt het proces met scaffolding

• In de groepjes nabespreken





Stap 4: Uitvoeren onderzoek



Oefenen met interviewen

• Wij hebben twee vragen gekozen uit het huiswerk:

• Zien leerkrachten het als een bedreiging als er robots voor de klas 
zouden komen? Waarom wel/niet?

• Vinden leerkrachten dat ze foto’s van hun leerlingen op openbare 
sociale media kunnen plaatsen? Waarom wel/niet?

• Wat zijn drie goede interviewvragen om op deze vraag antwoord te 
krijgen (in twee groepen)?

• Interview elkaar in duo’s met deze drie vragen (met iemand die je 
niet goed kent).

– Maak aantekeningen



Resultaten ordenen

Welke vraag heeft de meest interessante antwoorden 
opgeleverd?

Op het blaadje:
• Teken twee poppetjes met tekstwolkje
• Schijf de antwoorden kernachtig op

in het tekstwolkje

• Verder bij stap 5



Stap 5: Concluderen

• 5. Concluderen
– Antwoord geven op de onderzoeksvraag

• Hulpmiddel om interviews te verwerken

• Drie onderdelen
– Resultaten opschrijven
– Conclusie trekken
– Nadenken over uitkomst (discussie)



Resultaten
Vragenlijst



Resultaten interview
• Per vraag

– Zet bovenaan de interviewvraag. 
– Teken het aantal personen dat je hebt geïnterviewd op een leeg vel
– Schrijf per persoon het belangrijkste deel van het antwoord in een 

tekstwolkje

– In groepjes van 3
– Kijk goed naar de antwoorden. Welke lijken op elkaar? Geef deze dezelfde 

kleur. Probeer zo te ontdekken welke antwoorden bij elkaar horen. Als er 
een antwoord is dat uniek is, dan is dat de enige met die kleur.

– Kijk nu nog eens naar de kleuren. Waarom hebben die antwoorden 
dezelfde kleur? Geef elke kleur een korte beschrijving.

Teken het aantal personen dat je hebt geïnterviewd op een leeg vel



Bespreken resultaten



Conclusie



Discussie

Vraag: Wat hoort er allemaal bij de discussie?



Discussie



Stap 6: Presenteren

• Geef leerlingen ruimte om op verschillende manieren te 
presenteren

• Nodig publiek uit, bijvoorbeeld ouders

• Presentatie moet gaan over proces zowel als resultaat van 
onderzoek
– zie leidraad onderzoekend leren (boek 5, hoofdstuk 2)





Huiswerk

• Kijk terug op je eigen project en de cursus tot nu toe:
– Welke vragen liggen er nog? 

Uiterlijk maandag 28 nov vóór 16.00u



Volgende keer

• Stap 7: Verdiepen/verbreden

• Jullie vragen

• Evalueren cursus



PARRISE (grant agreement 612438) is funded by the European Commission.

Jan van Baren-Nawrocka en Sanne Dekker
Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit

Onderzoekend leren rondom 
maatschappelijke vragen



Bijeenkomst 5

De stap naar burgerschapsvorming



Wat gaan we vandaag doen?

• Stap 7: Verdiepen/verbreden
– Mindmap
– Debat

• Ruimte voor vragen
• Basisframework cursus

• Reflecteren op de cursus
– Gesprek
– Vragenlijst



Stap 7: verdiepen/verbreden

Doelen:
• Leerlingen reflecteren op hun eigen standpunt in de context van de 

standpunten van anderen
• Leerlingen leren samen een beslissing te nemen
• Leerlingen onderzoeken hun handelingsperspectieven en voeren er 

minimaal één uit

Werkvormen:
– Uitbreiden mindmap
– Literatuuronderzoek
– Debatoefeningen



Uitbreiden Mindmap

• Doelen
– Verschillende standpunten en argumenten in kaart brengen
– Eigen standpunten in context zetten



Mindmap van
Belanghebbenden
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Mindmap van
Belanghebbenden
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ziekte
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Debatteren



Wat is een debat?

• Een verbale, gestructureerde discussie tussen twee partijen.
• Centraal staat een stelling, waar de ene partij voor is en de 

andere partij tegen. Beide partijen blijven bij hun stelling.
• Het doel van het debat is niet om elkaar te overtuigen, het 

publiek of een jury zijn degenen die overtuigd moeten 
worden.

• Om van de andere partij te winnen worden eigen 
standpunten zo goed mogelijk onderbouwd met argumenten. 
De argumenten van de tegenpartij worden onderuit gehaald.



Doelen debatteren

• Leerlingen kijken terug op het hele onderzoeksproces en 
krijgen meer zicht hierop.

• Leerlingen leren hun eigen standpunten te verwoorden en 
verdedigen.

• Leerlingen leren zich verder verdiepen en inleven in de 
standpunten van anderen.

• Leerlingen leren kritisch standpunten en argumenten te 
analyseren.



Debatoefeningen

• Debat ‘oefeningen’ met leerlingen als volledige werkvorm of 
opmaat naar formeel debat
– Kettingdebat
– Doorvragen



Activiteit: kettingdebat

• Verdeel de klas in twee debatgroepen en een jury/publiek.
• Bedenk samen met de klas een stelling of geef ze er een.
• De ene debatgroep is voor de stelling, de andere tegen.
• Om en om komen voor- en tegenstanders aan de beurt.
• De eerste voorstander begint met het standpunt te noemen (voor) en 

geeft een argument.
• De eerste tegenstander noemt eerst het standpunt (tegen), reageert kort 

op het argument van de voorstander en geeft een eigen argument.
• De tweede voorstander reageert weer op dat argument en geeft ook een 

eigen argument.
• Dit gaat door totdat iedereen aan de beurt is geweest. 
• De jury/het publiek beargumenteert welke kant (voor of tegen) het 

kettingdebat heeft gewonnen en evt. wie de beste spreker was. 



Voorbereiding debat

• Kies een stelling, bijvoorbeeld die van de activiteit 
‘Beweegredeneren’ of gebaseerd op de onderzoeksvragen 
van de leerlingen

• Laat de leerlingen hun mindmap of de klassenmindmap
bekijken 

• Zet de verschillende voor/tegen argumenten die bij de stelling 
passen op een rijtje



Stellingen

• Plastic tassen moeten verboden worden.
• Je mag nieuw ontdekt land claimen als jij de eerste bent die het 

ontdekt.
• Ouders mogen alle foto’s en filmpjes van hun kinderen op sociale 

media plaatsen.
• Een robot mag de baas zijn van een klas.
• Kinderen moeten meehelpen aan het voorkomen van een 

afvalprobleem in de maatschappij.
• Fabrieken moeten CO2 neutraal zijn.



Variant: wegduwdebat

• Voor en tegenstanders vormen ieder 
een rij.

• Degene die wat zegt, staat voor de 
groep. Zij/hij mag net zo lang praten 
tot de eerste persoon uit het andere 
team wil reageren. Die doet een stap 
naar voren als teken dat de spreker 
moet stoppen en neemt het woord 
over. 

• De persoon die net gesproken heeft 
sluit achteraan in de rij bij de eigen 
groep.

spreker



Activiteit: doorvragen

• Leerlingen krijgen in groepjes van twee á drie een stelling.
• Ze beslissen samen of ze voor of tegen zijn en bedenken daar één argument 

bij.
• Om de beurt vertellen de groepjes hun stelling, hun standpunt en hun 

argument.
• De andere leerlingen krijgen de taak om door te vragen met een ‘waarom’ 

vraag.
• Uit de vraag moet duidelijk zijn waar het waarom naar verwijst.
• Het is geen debat, het argument moet dus niet worden tegengesproken maar 

verhelderd.
• Zeker bij de eerste keren doet de leraar mee met waarom-vragen stellen, 

maar stimuleert leerlingen ook om hier zelf mee te komen.
• Als de leerlingen geen antwoord meer hebben, kunnen andere leerlingen 

meedenken.



Voorbeeld doorvragen

• Stelling: Iedereen in Nederland moet DNA afstaan voor een 
politiedatabase.

• Standpunt: Wij vinden niet dat iedereen DNA moet afstaan
• Argument: Het is niet goed voor de privacy.
• Doorvraag vraag: waarom is het niet goed voor de privacy?
• Verduidelijking: omdat de politie dan van iedereen het DNA 

heeft.
• Doorvraag vraag: waarom is het slecht voor de privacy als de 

politie van iedereen DNA heeft?
• Verduidelijking: Omdat andere mensen het kunnen stelen.
• Enzovoort



Debat

• Oefeningen met aanpassingen overgenomen van:
Debatrix (2008), Debattrix School Oefeningen : 
https://www.leraar24.nl/leraar24-portlets/servlet/document?id=e1708fd2-178d-45b5-9dfa-4a9074aef2ef

• Meer debat:
– Debat in de klas: http://www.debatindeklas.nl/
– Debat op leraar 24: 

https://www.leraar24.nl/dossier/1491/debatteren#tab=0

https://www.leraar24.nl/leraar24-portlets/servlet/document?id=e1708fd2-178d-45b5-9dfa-4a9074aef2ef
http://www.debatindeklas.nl/
https://www.leraar24.nl/dossier/1491/debatteren#tab=0


Handelingsperspectieven

• Bepaal als klas, in groepjes of iedere leerling voor zich welk 
standpunt je wilt uitdragen

• Bedenk wat je zelf zou kunnen doen
– Kun je in je eigen leven iets veranderen dat invloed hierop heeft? Zo 

ja, wat?
– Kun je iets veranderen door aandacht te vragen voor het probleem?

• Ludieke actie
• Ingezonden stuk
• Demonstratie

• Voer minstens één actie daadwerkelijk uit!



SSIBL-raamwerk
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Aanleiding:Aanleiding:
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Middel:Middel:
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Praktische aanpak:Praktische aanpak:
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Vorm:Vorm:
Socio
Vorm:
Socio-
Vorm:
Socio-ScientificScientific InquiryInquiry BasedSocioSocioSocioSocioSocioSocio-ScientificScientificScientificScientificScientificScientific InquiryInquiry
Learning (SSIBL)



Vragen van jullie

• Onderzoekend leren: voor wie?
– Vanaf welke groep kun je beginnen met onderzoekend leren?
– Geschikt voor leerlingen die moeite hebben met leren?

• Hoe bouw je onderzoekend leren in?
– In welke vakgebieden zet je het weg, bij welke kerndoelen past het?
– Hoe doe je dat als je niet thematisch werkt?
– Is het mogelijk een gedegen project te draaien in slechts 12 lessen? 
– Hoeveel projecten zou je per jaar willen doen?

• 2 vragenmachientjes: wanneer gebruik je welke?
• Is er een vervolg?







Reflectie op de cursus



Langskomen

• Wanneer mogen we op bezoek komen?




