
 

 

 

MASCIL TOOLKIT 
VOOR 

PROFESSIONELE  
ONTWIKKELING 

 
 

  



   

© University of Nottingham/mascil Consortium - CC	BY-SA	4.0	mascil	consortium	2014	

The	mascil	project	has	received	funding	from	the	European	Union’s	Seventh	Framework	Programme	for	research,	technological	

development	and	demonstration	under	grant	agreement	no	320	693	

 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acknowledgement & Copyright 
The content of the mascil toolkit was developen by the mascil team at the University of Nottingham, UK. 

The development of the concept of the mascil toolkit was led by the University of Nottingham, UK in discussion with the 

Universities of Jaen (ES) and Utrecht (NL) and the Pädagogische Hochschule, Freiburg (DE).  



   

© University of Nottingham/mascil Consortium - CC	BY-SA	4.0	mascil	consortium	2014	

The	mascil	project	has	received	funding	from	the	European	Union’s	Seventh	Framework	Programme	for	research,	technological	

development	and	demonstration	under	grant	agreement	no	320	693	

 

3 

INHOUDSOPGAVE 
INLEIDING ............................................................................................................................... 6	
DOMEIN: WERKWIJZE ........................................................................................................... 8	

Onderdeel: werken met de mascil bronnen .................................................................... 9	
hoe vind ik mijn weg in de (online) toolkit? .............................................................. 9	
hoe gebruik ik de toolkit in bijeenkomsten? ........................................................... 12	

Tool PDA-1: Routes door de toolkit ............................................................................................ 13	
Tool PDA-2: het COördineren van een groep docenten ............................................................. 14	

hoe kunnen de mascil bronnen gebruikt worden? ................................................. 16	
PDB-1 Gebruik maken van het aanbod om te voldoen aan professionele behoeften. ............... 18	

ONDERDEEL: Het werken als een groep docenten ...................................................... 21	
hoe zullen we als groep docenten te werk gaan? .................................................. 21	

Tool PDC-1: doelen en waarden ................................................................................................ 22	
Tool PDC-2: samenwerken ........................................................................................................ 24	

hoe organiseren we onze samenwerking? ............................................................ 27	
Tool PDD-1: Organisatie van de groep ...................................................................................... 28	

hoe kunnen we onze praktijk onderzoeken? .......................................................... 30	
Tool PDE-1: onderzoekscyclus voor docenten ...................................................................... 31	

DOMEIN: BEROEPSCONTEXT ............................................................................................ 33	

ONDERDEEL: Wiskunde en natuurwetenschappen in de beroepscontext ............... 34	
hoe wordt wiskunde toegepast in de beroepspraktijk? .......................................... 34	

tool wa-1: wiskunde in de beroepspraktijk .................................................................................. 35	
hoe worden natuurwetenschappen toegepast in de beroepspraktijk? ................... 37	

tool wb-1: natuurwetenschappen in de beroepspraktijk ............................................................. 39	
ONDERDEEL: het leren op school verbinden met de beroepscontext ...................... 41	

hoe brengen opdrachten de beroepscontext het klaslokaal in? ............................. 41	
tool wc-1: opdrachteb verbindend aan de beroepscontext ......................................................... 42	
tool wc-2: opdrachten gebruiken die verbonden zijn aan de beroepscontext ............................. 43	
TOOL WC-3: opdrachten ontwerpen .......................................................................................... 45	

hoe gebruiken we opdrachten in de natuurwetenschappelijke lessen om verbinding 
met de beroepscontext te leggen? ............................................................................. 48	

tool wd-1: vergelijken van opdrachten ........................................................................................ 49	
TOOL WD-2: het verbinden van OPDRACHTEN aan DE BEROEPSCONTEXT ...................... 51	
tool wd-3: verbinden met de wereld van de tuinbouwindustrie ................................................... 52	

hoe gebruiken we specifieke opdrachten in de wiskundeles om de verbinding te 
leggen met de beroepspraktijk? ................................................................................. 54	



   

© University of Nottingham/mascil Consortium - CC	BY-SA	4.0	mascil	consortium	2014	

The	mascil	project	has	received	funding	from	the	European	Union’s	Seventh	Framework	Programme	for	research,	technological	

development	and	demonstration	under	grant	agreement	no	320	693	

 

4 

Tool WE-1: opdrachten gebruiken in de wiskundeles die aansluiten op de 

beroepspraktijk ........................................................................................................................... 54	
wat kunnen docenten doen om leerlingen aan te moedigen exacte vakken te 

kiezen? ....................................................................................................................... 58	
TOOL WF-1: docenten in de natuurwetenschappen en carrièreadvies ...................................... 59	
toOL WF-2: wiskundeDOCENTEN EN CARRIÈREADVIES ...................................................... 62	

DOMEIN: ONDERZOEKEND LEREN ................................................................................... 64	

ONDERDEEL: De onderzoekende klas .......................................................................... 65	
Wat verwacht u te zien in een onderzoekend-leren-les? ....................................... 66	

TOOL IA-1: een onderzoekend-leren-klas karakteriseren .......................................................... 66	
TOOL IA-2: een Onderzoekend leren-les observeren ................................................................ 67	

Werkt Onderzoekend leren? .................................................................................. 68	
tool Ib-1: de pluspunten verkennen van onderzoekend leren ..................................................... 68	
tool IB-2: bewijs verkennen ........................................................................................................ 70	

Wat zijn de uitdagingen in het gebruik van OL? .................................................... 71	
TOOL IC-1: het identificeren en classificeren van barrières en dilemma’s ................................. 72	
Tool ic-2: toetsen en beoordelen van onderzoekend leren ........................................................ 74	

Hoe ondersteunen we onderzoekend leren? ......................................................... 78	
Tool ID-1: Vragen stellen in de klas: discussie ........................................................................... 78	
TOOL ID-2: vragen stellen IN DE KLAS: rollenspel ................................................................... 80	
Tool id-3: het plannen van effectief vragen stellen ..................................................................... 81	
TOOL ID-4: leerlingen die samenwerkend leren ........................................................................ 83	

ONDERDEEL: onderzoekend leren bij wiskunde ......................................................... 85	
Hoe zien opdrachten voor onderzoekend leren bij wiskunde er uit? ..................... 86	

Tool IE-1: het verkennen van onderzoeksopdrachten en -activiteiten ........................................ 87	
tool ie-2: het vergelijken van gestructureerde en ongestructureerde problemen ....................... 89	
Tool IE-3 kenmerken van probleem-oplos-opdrachten .............................................................. 91	

Hoe plannen we onderzoekend leren? .................................................................. 93	
tool if-1: onderzoekend leren plannen bij wiskunde .................................................................... 94	
tool if-2: een les observeren en analyseren ................................................................................ 95	
tool if-3: Advies voor lessen rond probleemoplossen ................................................................. 96	

Hoe past onderzoekend leren in ons wiskundecurriculum? ................................... 98	
TOOL  IG-1: onderzoekend leren en de eisen van het wiskundecurriculum .............................. 98	
tool ig-2: onderzoekend leren en waarden in wiskundeonderwijs .............................................. 99	

ONDERDEEL: OL in natuurwetenschappen ................................................................ 101	



   

© University of Nottingham/mascil Consortium - CC	BY-SA	4.0	mascil	consortium	2014	

The	mascil	project	has	received	funding	from	the	European	Union’s	Seventh	Framework	Programme	for	research,	technological	

development	and	demonstration	under	grant	agreement	no	320	693	

 

5 

HOE ZIEN ONDERZOEKENDE OPDRACHTEN BINNEN DE 
natuurwetenschappen ERUIT? ................................................................................. 102	

Tool ih-1: het verkennen van ideeën van docenten .................................................................. 103	
tool ih-2: het verkennen van OL-opdrachten binnen natuurwetenschappen ............................ 104	
tool ih-3: werkmethodes vergelijken ......................................................................................... 105	

Hoe plannen we voor OL bij natuurwetenschappen? .......................................... 107	
Tool ii-1: het plannen voor OL: de nadruk op het stellen van vragen ....................................... 108	
Tool ii-2: het plannen van OL in de natuurwetenschappen, een opdracht met 

vergelijkingen ............................................................................................................................ 109	
Hoe verhoudt OL zich tot ons natuurwetenschappelijk curriculum? .................... 111	

TOOL IJ-1: de potentie van OL om aan de huidige eisen van het curriculum te voldoen ........ 111	
tool IJ-2: OL, onderzoeksvaardigheden en de aard van natuurwetenschappen ...................... 113	
TOOL IJ-3: de potentie van OL om essentiële vaardigheden te bevorderen ........................... 115	

Bijlage 1 – Materiaal bij Tool WE-1 ............................................................................... 117	

Bijlage 2 - materiaal bij de tool wc-2 ............................................................................ 120	

bijlage 3 –materiaal bij de tool ie-3 .............................................................................. 123	
 ............................................................................................................................. 124	

 

  



   

© University of Nottingham/mascil Consortium - CC	BY-SA	4.0	mascil	consortium	2014	

The	mascil	project	has	received	funding	from	the	European	Union’s	Seventh	Framework	Programme	for	research,	technological	

development	and	demonstration	under	grant	agreement	no	320	693	

 

6 

INLEIDING 
 
Welkom bij de mascil1 toolkit die ontworpen is ter ondersteuning  van de professionele 
ontwikkeling van docenten wiskunde of natuurwetenschappen. Mascil ondersteunt groepen 
docenten bij het werken aan de verbetering van hun onderwijs door onderzoekend leren (OL) 
toe te passen en verbinding te leggen met de beroepscontext. 
 
De toolkit is ontworpen om deze groepen te ondersteunen. Het biedt een flexibel hulpmiddel 
waarmee docenten nieuwe en innovatieve manieren van lesgeven kunnen verkennen en de 
bijbehorende didactische vaardigheden ontwikkelen en in praktijk brengen. De toolkit kan 
ofwel op een flexibele manier ingezet worden, wat groepen in staat stelt om te werken aan 
aspecten van het lesgeven waar zij de voorkeur aan geven of hij kan gebruikt worden om 
een zorgvuldig geplande nascholingscursus aan te bieden. Een voorbeeldcursus is 
toegevoegd. 
 
De mascil toolkit is opgedeeld in drie domeinen. 

• WERKWIJZE: legt uit hoe u de toolkit kunt inzetten in zowel bijeenkomsten als in een 
e-learning omgeving en biedt bovendien tools die groepen helpen om na te denken 
over hoe zij samen kunnen werken aan onderzoekscycli in de lespraktijk; 

• ONDERZOEKEND LEREN: biedt ondersteuning in het verkennen van alle aspecten 
van de didactiek van onderzoekend leren in de klas; 

• BEROEPSCONTEXT: ondersteunt nieuwe manieren van lesgeven in wiskunde en 
natuurwetenschappen, waarin verband wordt gelegd met de beroepscontext. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van materialen die mascil verzameld heeft en die hierbij 
ondersteunend zijn.  
 

De tabel op de volgende pagina toont een overzicht van de complete toolkit met de drie 
domeinen aan de linkerzijde. Deze worden vervolgens opgedeeld in onderdelen, met 
daarbinnen vragen die door de docenten gesteld kunnen worden. In de meest rechtse kolom 
worden de tools aangeboden die de nascholer kan gebruiken om deze vragen in het werken 
met een groep te beantwoorden. In de online toolkit (Engelstalig) is elk onderdeel 
toegankelijk via menu’s bovenaan de pagina’s. In deze papieren versie in het Nederlands 
kunt u de de inhooudsopgave gebruiken om de structuur van de toolkit en de samenhang 

                                                
1 Deze toolkit is ontworpen in het project Mathematics and Science in Life (mascil) 
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tussen de tools te bekijken. De basisteksten van de toolkit zijn vertaald en u vindt deze in dit 
document. De structuur van de toolkit is ook weergegeven in onderstaand schema (in het 
Engels) dat u kunt vinden in de online toolkit op de mascil-site  http://www.mascil-
project.eu/professional-development/teacher-pd-toolkit. Daar kunt u ook de Engelstalige 
bijlagen (ppts, handouts etc.) downloaden. U kunt deze naar behoefte vertalen en 
aanpassen.  
 

 
 
Om thuis te raken in de toolkit kunt u eerst het domein WERKWIJZE doornemen. Daarin 
wordt het werken met de (online) toolkit toegelicht. 
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DOMEIN: WERKWIJZE 
 
MaSciL introduceert een aantal nieuwe en onderscheidende manieren waarmee docenten 
op twee manieren kunnen werken: 

• Als een groep waarin zij gezamenlijk hun didactische vaardigheden ontwikkelen 
• Met leerlingen in de klas 

 
Het domein, WERKWIJZE, bevat twee hoofdthema’s: 

• Werken met de bronnen van MaSciL 
• Werken als een docentengroep 

 
Het advies dat in elk onderdeel gegeven wordt, is gericht op de nascholer/begeleider. 
Wanneer dit van toepassing is, zijn er tools voor de docenten in de groep die zij in kunnen 
zetten om een bepaalde vraag te beantwoorden wanneer ze een onderwerp aan het 
verkennen zijn.  

Deze toolkit is ontworpen voor gebruik door een nascholer/begeleider die werkt met een 
groep op locatie. MaSciL biedt ook een (Engelstalige) versie van de toolkit die geschikt is 
voor blended leren en e-learning: deze e-learning faciliteiten kunt u inzetten wanneer de 
groep lastig bij elkaar kan komen of als aanvulling op de bijeenkomsten. Voor u als 
nascholer/begeleider is het aan te bevelen nu eerst het onderdeel Werken met de MaSciL 
bronnen door te nemen. 
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ONDERDEEL: WERKEN MET DE MASCIL BRONNEN  
 
MaSciL biedt twee belangrijke soorten bronnen aan: 

• Deze toolkit voor de professionele ontwikkeling  
• Materialen voor het onderwijs 

 
Het gebruik van deze bronnen wordt besproken aan de hand van drie hoofdvragen: 

• Hoe vind ik mijn weg in de (online) toolkit? 
• Hoe gebruik ik de toolkit in bijeenkomsten met een groep docenten? 
• Hoe kunnen de MaScil lesmaterialen ingezet worden? 

 
Het is belangrijk dat u eerst over deze vragen nadenkt voordat u aan het werk gaat met een 
groep docenten. 

HOE VIND IK MIJN WEG IN DE (ONLINE) TOOLKIT? 
 
De Engelstalige online toolkit2 is geschreven in html. Deze toolkit is zo ontworpen dat die 
aangepast kan worden aan lokale behoeftes door de html aan te passen. De toolkit in het 
Nederlands is als pdf beschikbaar.  
Er zijn twee dingen belangrijk om te weten over de toolkit: 

1. Gebruik van de menu’s (alleen bij gebruik van de online toolkit) 
2. Gebruik van de tools 

 
1. Gebruik van de menu’s in de online toolkit 
Boven het MaSciL logo in de toolkit vindt u drie hoofdmenu’s die overeenkomen met de drie 
domeinen. 
 

 

                                                
2 http://www.mascil-project.eu/professional-development/teacher-pd-toolkit  
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Als u op een van deze menu’s klikt (of er met de muis overheen gaat), ziet u het menu met 
de onderdelen.  
 

 

Als u op een van deze onderwerpen klikt (of er met de muis overheen gaat), ziet u het 
submenu met de vragen.  

 
Als u op een van deze vragen klikt (of er met de muis overheen gaat), vindt u (eindelijk!) de 
tools.  
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2. Gebruik van de tools 
De tools bieden: 

a) Een kort overzicht van wat er gebeurt in de bijeenkomst met de docenten;  
b) Achtergrondinformatie, rationale voor de tool, etc.; 
c) Informatie over uw rol en taken. 

 
Hierbij wordt een aantal pictogrammen gebruikt: 
 

Tijd: geeft een indicatie van de aanbevolen minimale tijd die besteed kan worden 
aan de tool (variërend van 10 tot 60 minuten). 
 
Werkvorm: geeft aan hoe de docenten samenwerken (hele groep, kleine groep, 
duo of individueel). 

Volgende stappen: geeft suggesties over wat u of de docenten vervolgens kunnen 
doen, waar u meer informatie kunt vinden, etc. 

Download hand-out3: geeft aan dat u een hand-out kunt downloaden – wanneer u 
hierop klikt opent er een pdf die u kunt bekijken en downloaden. Deze zijn 
beschikbaar in de Engelstalige online toolkit. 

Algemene download: geeft aan wanneer er een document te downloaden is - 
wanneer u hierop klikt opent er een pdf, document, foto, spreadsheet etc. die u 
kunt bekijken of downloaden. Deze zijn beschikbaar in de Engelse online toolkit. 

Download PowerPointgeeft aan wanneer er een PowerPoint te downloaden is – 
wanneer u hierop klikt, download u de PowerPoint. Deze zijn beschikbaar in de 
Engelstalige online toolkit. 

Link naar video: wanneer u op deze link klikt, opent er een video. Deze zijn 
beschikbaar in de Engelstalige online toolkit. 

  

                                                
3 De downloadiconen komen alleen voor in de Engelse online toolkit. In deze pfd-versie zijn de links naar het 

(Engelstalige) materiaal opgenomen in de voetnoten 
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HOE GEBRUIK IK DE TOOLKIT IN BIJEENKOMSTEN? 
 
De MaSciL-toolkit is ontworpen om de professionele ontwikkeling van docenten uit diverse 
Europese landen te ondersteunen. De toolkit kan bijvoorbeeld als basis gebruikt worden in 
een nascholingscursus onder begeleiding van een nascholer/begeleider. De toolkit kan ook 
ingezet worden om een groep te ondersteunen die zichzelf richting geeft. Tenslotte kan de 
toolkit ook gebruikt worden door groepen die een aanpak hebben die hier ergens tussenin zit. 
Bij elk van deze manieren van werken is er echter één persoon nodig die de rol van 
begeleider of nascholer op zich neemt. De toolkit is geschreven voor die persoon. 
 
Het concept 
De basis van de MaSciL-aanpak is gebaseerd op resultaten uit wetenschappelijk onderzoek 
naar de effectiviteit van het leren van docenten als professionals. Dit onderzoek wijst uit: 

• Dat een interventie volgehouden dient te worden gedurende een langere 
periode; 

• Dat een succesvolle aanpak vraagt om samenwerkende 
praktijkgemeenschappen, waarbij docenten in hun eigen praktijkonderzoek 
willen doen; 

• Dat zulke gemeenschappen meestal van de grond komen en blijven bestaan met 
behulp van expertise van buitenaf, bijvoorbeeld een ‘trainer/begeleider’ of een 
(universitaire) lerarenopleider; 

• Dat in de meest succesvolle professionalisering aandacht besteed wordt aan 
de ontwikkeling van het vak en de vakdidactiek en vooral aan het leren van 
de leerling. 

 (RECME REPORT, 2009) 

 
Bij MaSciL wordt er daarom vanuit gegaan dat de docenten, ongeacht volgens welk model 
uw groep werkt, bij elkaar zullen komen om onderwerpen passend bij hun eigen 
onderwijspraktijk te onderzoeken en om materialen en nieuwe aanpakken uit te proberen in 
hun lessen voordat ze weer bij elkaar komen om de resultaten en voortgang te bespreken. 
Deze onderzoekscycli vormen de basis voor de activiteiten van alle MaSciL 
docentengroepen. 
De toolkit is opgedeeld in drie domeinen: 

• Werkwijze; 
• Onderzoekend leren; 
• Beroepscontext. 
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Binnen elk domein hebben we hoofdonderwerpen aangewezen en vervolgens voor elk 
onderdeel de vragen benoemd die de groepen docenten zullen gaan verkennen. Voor elke 
vraag zijn er tenslotte een of meer tools, die u in de bijeenkomst kunt gebruiken. Wanneer u 
volgens een cursusmodel wilt werken, vindt u voorbeeldroutes in tool PDA-1: routes door de 
toolkit. 
Verdere details over hoe u de toolkit kunt gebruiken als nascholer/begeleider van een groep 
docenten, waarbij u werkt met een programma dat wordt vormgegeven naar aanleiding van 
de bijeenkomsten, kunt u in dit document vinden.  De tools op dit gebied zijn: 

 
Tool PDA-1: Routes door de toolkit 
Tool PDA-2: Het coördineren van een groep docenten 
 

TOOL PDA-1: ROUTES DOOR DE TOOLKIT4 
 
Er zijn vele routes te volgen door de toolkit. Een nascholer/begeleider met een groep 
wiskundedocenten zal er bijvoorbeeld voor kiezen om de cursus te volgen die hieronder 
aangegeven is, met zes sessies van elk ongeveer een uur. 
 

 
 
Cursus voor docenten van de natuurwetenschappelijke vakken: 
 

 

                                                
4 Zie de online toolkit voor details over deze routes. 
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Cursus voor basisonderwijs (wiskunde en natuurwetenschappen): 
 

 
  

TOOL PDA-2: HET COÖRDINEREN VAN EEN GROEP DOCENTEN 
 
De MaSciL toolkit voor professionele ontwikkeling is speciaal opgezet voor de ondersteuning 
van groepen docenten die grotendeels 'zelfregulerend' zijn in hun werkwijze. Zo kunnen de 
agenda van de groep en de momenten dat deze bij elkaar komt, voortkomen uit de 
ervaringen en interesses van de groepsleden. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een groep in 
eerste instantie wil bekijken hoe zij het onderwijs het beste kunnen verbinden aan de 
beroepscontext en er dan gaandeweg achter komen dat ze een aantal onderwerpen met 
betrekking tot onderzoekend leren willen verkennen. Een andere groep daarentegen kan 
wellicht beslissen dat de nadruk vanaf het begin op onderzoekend leren hoort te liggen 
voordat ze vervolgens het leren koppelen aan de beroepscontext. Als nascholer/begeleider 
van een groep die op deze wijze werkt is het belangrijk dat u wel enig leiderschap toont, 
maar dat u ook openstaan voor de behoeftes van de individuele docenten en de groep als 
geheel. Wanneer u begint te werken met een groep docenten is het aan te raden om: 
 

1. Eerst met hen de vragen te bekijken die bij het onderwerp Werken als een groep 
docenten genoemd worden. Gebruik de twee tools die daarbij aangeboden worden 
om de overtuigingen, waarden en doelen van de individuele docenten en de groep 
als geheel te verkennen. De tool PDC-1: Doelen en waardes biedt de groep 
ondersteuning in het bespreken van hun verwachtingen. Gebruik deze bij een eerste 
bijeenkomst om achter de prioriteiten van de groep te komen. De tool PDC-2: 
Samenwerking zou dan gebruikt kunnen worden om de groep de kans te geven om 
een aantal van de belangrijkste onderwerpen te verkennen die betrekking hebben op 



   

© University of Nottingham/mascil Consortium - CC	BY-SA	4.0	mascil	consortium	2014	

The	mascil	project	has	received	funding	from	the	European	Union’s	Seventh	Framework	Programme	for	research,	technological	

development	and	demonstration	under	grant	agreement	no	320	693	

 

15 

het effectief werken als een gemeenschap die durft te experimenteren en daarbij 
zowel de hoogte- als dieptepunten deelt. 

 
2. Na te denken over de praktische kant van het organiseren van de groep en de 

bijeenkomsten. Het kan zijn dat er hierover weinig beslissingen gezamenlijk met de 
groep genomen hoeven te worden omdat u al details als locatie, data en tijden heeft 
vastgesteld –zelfs wanneer dit het geval is, dient u deze zaken met de groep te 
communiceren. De tool PDC-3: Organisatie van de groep ondersteunt u in de 
belangrijke aspecten van het coördineren van een docentengroep; 

  
3. Na te denken over onderwerpen die te maken hebben met praktijkonderzoek door 

docenten en die fundamenteel zijn voor het MaSciL-concept van professionalisering. 
De tool PDE-1: De onderzoekscyclus voor de docent ondersteunt u hierbij. 

 
Wanneer u deze belangrijke onderwerpen uit het domein WERKWIJZE bekeken heeft, kunt 
u vol vertrouwen beginnen, wetende dat de groep de werkwijze van professionalisering die 
gebruikt wordt, begrijpt.  
  
We bevelen u nu aan om na te denken over het opstarten van de groep door allereerst de 
onderwerpen te verkennen die te maken hebben met de didactiek van onderzoekend leren 
voordat u in detail bedenkt hoe u de verbinding legt met de beroepscontext. De 
beroepscontext zal echter spoedig zichtbaar worden in een aantal van de opdrachten 
waarmee de docenten zich bezig gaan houden wanneer ze nadenken over onderzoekend 
leren! 
 
Nu is het tijd om te beginnen – veel succes! 
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HOE KUNNEN DE MASCIL BRONNEN GEBRUIKT WORDEN? 
 
MaSciL biedt twee belangrijke bronnen: 
 

1. De MaSciL-toolkit – voor nascholers en begeleiders van docentengroepen. 
 
U bevindt zich dan in het gedeelte van de toolkit waar u alle belangrijke materialen vindt die 
u als nascholer/begeleider nodig heeft om uw MaSciL-docentengroep te kunnen 
ondersteunen.  
 

2. Lesmateriaal – voor docenten en begeleiders 
 
Het online lesmateriaal is een belangrijk onderdeel van het totale pakket aan bronnen dat 
voor u beschikbaar is. Het lesmateriaal is vooral bedoeld als voorbeeld van wat er mogelijk is, 
en niet als een volledige databank aan bronmateriaal. Essentieel voor de professionele 
ontwikkeling binnen MaSciL is dat docenten de mogelijkheid krijgen om hun eigen 
opdrachten te ontwerpen die onderzoekend leren bevorderen en waarin een verbinding met 
de beroepscontext is gelegd. Dit biedt ruimte voor een zorgvuldige aanpassing van de 
bronnen, die het best past bij de lespraktijk van de docent en zijn of haar leerlingen. 
 
Het lesmateriaal is beschikbaar op de Nederlandse Mascil website: 
http://www.projects.science.uu.nl/Mascil/database.php  
Er is een MaSciL-document met richtlijnen voor het (her)ontwerpen van materialen. Ook dit 
document is te vinden op de site: 
http://www.fisme.science.uu.nl/en/mascil/documents/mascil_nl_guidelines.docx  
Voor u als nascholer/begeleider is het belangrijk dat u goed bekend bent met de 
belangrijkste principes die in dit document genoemd worden. Deze zijn hieronder 
overgenomen: 
 

Het herontwerpen van een gestructureerde opdracht uit uw methode 
Het is vaak niet noodzakelijk om blanco te beginnen met het ontwerpen van opdrachten 
die aansluiten op de kenmerken van MaSciL. Het meest voorkomende startpunt is een 
opgave uit uw lesmethode die al gesitueerd is in een (rijke) beroepscontext. De 
activiteiten die de leerlingen uitvoeren, zullen, in dit geval, typische schoolboekproblemen 
zijn: zeer gestructureerd, gesloten, opgedeeld in subvragen, met veel begeleiding. Bij het 
herontwerpen van dit soort opgaven kunt u de (beroeps)context houden, maar de 
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activiteiten die de leerlingen uitvoeren wijzigen. Dit kunt u doen door de opgaven opener 
te maken, een doel te stellen, of door te beginnen met het authentiek overkoepelende 
probleem om zo het onderzoekend leren te ondersteunen. 
 
Het koppelen van een opdracht voor onderzoekend leren aan de beroepscontext 
Het beginpunt van voor het ontwerpen van een MaSciL-opdracht kan ook een bestaande 
opdracht voor wiskunde of natuurwetenschappen zijn waarin onderzoekend leren wordt 
gestimuleerd, maar die nog niet gerelateerd is aan de beroepscontext. Het is in dit geval 
vaak mogelijk om extra contextuele informatie uit de beroepscontext toe te voegen, 
activiteiten voor de leerlingen te formuleren die verband houden met vergelijkbare 
authentieke handelingen uit de beroepscontext, leerlingen een professionele rol te geven 
en een passend product te bepalen. 
 
Richtlijnen voor (her)ontwerp 
1. Van een gestructureerde opdracht naar een opdracht die onderzoekend leren 
ondersteunt. 

• Ga op zoek naar het ‘echte probleem’ binnen de context. Neem dit als 
uitgangspunt voor het herontwerp; 

• Zorg voor mogelijkheden voor leerlingen om eigenaar van het probleem te 
worden en zelf een oplossingsstrategie aan te dragen; 

• Sla deelvragen over; 
• Geef het onderzoeksproces van de leerlingen richting met een lesplan (de 

introductie, procesondersteuning en het einddoel en -product hebben meer 
aandacht nodig in dan bij een gestructureerde opdracht); 

• Bied richtlijnen voor de uiteindelijke evaluatie en beoordeling. 
 

2. Verbinden met de beroepscontext 
• Verken de context en probeer deze te relateren aan de beroepscontext; 
• Denk aan een beroepsbeoefenaar en een activiteit op de werkvloer; 
• Kies een product dat voor een publiek is en past bij de beroepscontext.  

 
3. Stimuleer samenwerking en communicatie 

• Vraag om producten die gepresenteerd of besproken kunnen worden; 
• Zorg ervoor dat de opdracht vraagt om samenwerking (bijv. door 

verantwoordelijkheden te delen); 
• Organiseer een moment voor feedback door klasgenoten. 
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Weest u zich ten slotte bewust van de aan verandering onderhevige rol van de opdracht 
in het leerproces van de leerlingen. In aanvulling op de inhoud-gerelateerde doelen, heeft 
de nieuwe opdracht tot doel procesvaardigheden te ontwikkelen. In sommige gevallen 
kan dit ten koste gaan van de aandacht die besteed wordt aan kennis van de inhoud. In 
andere gevallen kan het mogelijkheden bieden om de kennis van de inhoud te verdiepen 
of om de vaardigheden van de leerlingen beter te beoordelen. 

 
U kunt de tool WC-3: Ontwerpen van opdrachten gebruiken wanneer u met uw groep docent 
werkt aan het herontwerpen van lesmaterialen. Daarnaast is er de tool PDB-1: Gebruik 
maken van de bronnen om te voldoen aan professionele behoeften, waarmee u de docenten 
een overzicht kunt bieden over de twee soorten bronnen in Mascil. U kunt dit verbinden aan 
een discussie over nascholingswensen om het startpunt en de gezamenlijke doelen voor de 
groep vast te stellen. 
 

 PDB-1 GEBRUIK MAKEN VAN HET AANBOD OM TE VOLDOEN AAN 
PROFESSIONELE BEHOEFTEN. 
	

Het doel van deze tool is om een overzicht te krijgen van hoe de Mascil-middelen 
ingezet kunnen worden om een werkcyclus voor de professionele ontwikkeling van 
de groep te ontwikkelen en om een aantal gezamenlijke doelen vast te stellen voor 

de sessies, waarbij het curriculum (leerplan en examenprogramma) gebruikt wordt als 
startpunt voor het bepalen van de behoeften. Docenten gaan documenten over het 
curriculum onderzoeken, hun professionaliseringsbehoeften bespreken en nadenken over 
hun prioriteiten door met de groep te reflecteren op hun huidige praktijk.  
	

Introduceer eerst aan de hand van de beschrijving op pagina 17, kort de twee 
soorten bronnen binnen mascil:  
 
o De toolkit voor professionele ontwikkeling	
o De collectie lesmaterialen	

Bespreek hoe deze bronnen in de groep gebruikt gaan worden. Tijdens de professionele 
ontwikkeling van de groep heeft u er baat bij wanneer u in de praktijk de tools voor 
professionele ontwikkeling koppelt aan het gebruik van het juiste lesmateriaal. 
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Bekijk vervolgens de werkcyclus voor professionele ontwikkeling (zie de Engelstalige Hand-
out: Professional development working cycle5 ) en denk na over hoe dit kan helpen in het 
koppelen van de professionele ontwikkelingssessies en de lespraktijk.	
Denk na over de volgende vragen:	

• Hoe gaat dit in de praktijk werken voor u als groep? 
• Hoe en wanneer past deze cyclus in uw schoolsituatie? 
• Hoeveel tijd zult u nodig hebben voor de onderzoeksfase in de klas? 
• Voert u de reflectie op de praktijk informeel uit of kiest u een wat formeler format om 

uw gedachten te delen? 
 
Voordat u begint met het selecteren van de tools voor de professionele ontwikkeling en de 
lesmaterialen waar u doorheen wilt lopen aan de hand van deze cyclus, is het belangrijk om 
het samen eens te zijn over de voornaamste focus van uw ontwikkeling. Uw focus komt 
wellicht voort uit de nationale context, zoals de eisen van het curriculum of de 
examenprogramma’s, of het kan voortkomen uit interne of externe praktijkobservaties, of het 
kan het resultaat zijn van reflectie van de groep op hun praktijksituatie. De volgende 
activiteiten helpen u onderling de prioriteiten vast te stellen voor de situatie waarin u werkt. 
Zodra u enige vorm van overeenstemming bereikt hebt over de focus, zou u professionele 
ontwikkelingstools en lesmaterialen moeten kunnen kiezen die bij elkaar passen en u zullen 
helpen in het bereiken van uw gezamenlijke doelen.  
	

	Denk in kleine groepen na over een selectie van relevante samenvattingen van 
het curriculum die de doelen, intenties en hoofdlijnen van het curriculum en/of 
gerelateerde kwalificaties tonen. Benadruk en bespreek belangrijke aspecten die 

van toepassing zijn op uw lespraktijk. Welke mogelijke behoeften ontstaan betreffende uw 
professionele ontwikkeling?  
 

Deel uw gedachtegang hierover. Denk na over de implicaties voor de lespraktijk 
en welke professionele behoeften kunnen ontstaan voor de groep. 
 

 
Vraag de docenten om in tweetallen te werken en geef elk tweetal een set 
kaarten6.  

                                                
5	http://mascil-toolkit.ph-freiburg.de/wp-content/uploads/2016/08/PDB-1-Handout-1.pdf 
6 Engelse set: http://mascil-toolkit.ph-freiburg.de/wp-content/uploads/2016/08/PDB-1-Card-template.pdf  
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 Op de kaarten staan de volgende onderwerpen uit de lespraktijk: 
• Het ontwerpen van effectieve onderzoeksopdrachten  
• Het gebruiken van opdrachten voor het stimuleren van onderzoekend leren 
• Het stellen van vragen die leerlingen aanmoedigen na te denken 
• Probleemoplossende opdrachten gebruiken met leerlingen 
• Samenwerkingsopdrachten voor leerlingen 
• Gebruik maken van beoordeling door klasgenoten 
• Het leiden van effectieve discussies met de hele klas 
• Verbanden leggen met de beroepspraktijk 
• Het beoordelen van onderzoeksvaardigheden en probleemoplossende 

vaardigheden 
• Het plannen van lessen voor Vraaggestuurd leren 

 
Elk tweetal bespreekt de onderwerpen die getoond worden op de kaarten (u mag andere 
toevoegen) en probeert deze te sorteren in twee categorieën:  

1. Een categorie voor wat zij zien als een hoge prioriteit voor professionalisering	
2. Een categorie voor wat zij momenteel minder belangrijk vinden. 	

 
Moedig docenten aan om tijdens deze activiteit op hun huidige lespraktijk te reflecteren, hou 
er daarbij rekening mee dat curriculum-behoeften al bepaald zijn.	
Als alternatief voor de kaarten kunt u Hand-out 3: Het vaststellen van prioriteiten7 gebruiken 
als achtergrondinformatie bij deze discussie.	
	

Deel jullie prioriteitskeuzes als groep en denk na over het volgende: 
• Zijn er prioriteiten die iedereen binnen de groep belangrijk vindt?  
• Welke specifieke professionele behoeften kan de groep benoemen?  

Probeer de groep te laten onderhandelen en slechts één of twee gedeelde prioriteiten te 
bepalen.  
 

 Bespreek hoe deze prioriteiten verband houden met de huidige situatie (oftewel, 
waar sta je nu) en de ambities (waar wil je uiteindelijk naartoe) in de groep. Zodra 
deze duidelijk zijn heeft u een aantal gedeelde doelen voor de professionele 

ontwikkeling, en bent u klaar om de tools en het lesmateriaal te kiezen dat hier het meest 
geschikt voor is. 

                                                
7 Engelse verse: http://mascil-toolkit.ph-freiburg.de/wp-content/uploads/2016/08/PDB-1-Handout-3.pdf  
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ONDERDEEL: HET WERKEN ALS EEN GROEP DOCENTEN 
 
MaSciL heeft als doel professionele leergemeenschappen op te zetten die docenten van 
meerdere scholen bij elkaar brengt om gedurende een periode samen te werken om de 
implementatie van onderzoekend leren in verbinding met de beroepscontext, te onderzoeken 
in hun klassen. We zullen dergelijke gemeenschappen binnen MaSciL docentengroepen 
noemen, hoewel ook anderen kunnen deelnemen zoals vertegenwoordigers uit de 
beroepscontext (het bedrijfsleven) en andere experts die ondersteuning kunnen bieden bij 
het in contact brengen van de groep docenten met de beroepscontext. 
 
Elke groep docenten zal regelmatig bij elkaar komen om de onderwerpen te bespreken die 
voor hun onderwijssituatie van belang zijn en elke groep zal gebruik maken van de expertise 
van de nascholer/begeleider die zal werken met de toolkit voor professionele ontwikkeling 
om docenten te informeren en te stimuleren om in hun lessen de onderzoekscycli te 
doorlopen. De vragen die binnen dit onderdeel behandeld worden zijn: 

• Hoe zullen we als docentengroep te werk gaan? 
• Hoe gaan we onze samenwerking organiseren? 
• Hoe kunnen we onze lespraktijk onderzoeken? 

 

HOE ZULLEN WE ALS GROEP DOCENTEN TE WERK GAAN?  
 
Een belangrijk aspect van mascil is dat groepen docenten samenwerkende 
leergemeenschappen zijn die meerdere keren bij elkaar komen om de ontwikkeling van hun 
lesgeven en het leren van leerlingen te bespreken en te onderzoeken, zodat onderzoekend 
leren een prominentere rol krijgt bij wiskunde en de natuurwetenschappen en verbonden 
wordt met de beroepscontext. 
Het is gebleken dat deze manier van werken gewaardeerd wordt door docenten, aangezien 
het een zeer effectieve manier van werken aan hun professionele ontwikkeling is. 
Er worden twee tools aangeboden die u kunt gebruiken met uw groep: 
 
Tool PDC-1: Doelen en waarden - stimuleert de groep om hun opvattingen en waarden in 
relatie tot hun professionele leren te verkennen 
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Tool PDC-2: Samenwerken - faciliteert een groepsdiscussie over de manier waarop de groep 
te werk zal gaan en wat de belangrijkste rollen in de groep zijn. 
 
Het is nuttig om beide tools te gebruiken tijdens een van de eerste bijeenkomsten. 
 

TOOL PDC-1: DOELEN EN WAARDEN 
 
Deze tool stelt individuele docenten in staat hun eigen doelen en waarden, en die 
van hun groep, te verkennen. We vragen u om de algemene doelen van MaSciL 
met de groep te delen voordat u de docenten vraagt individueel antwoord te geven 

op een aantal vragen uit een internationale vragenlijst die gebruikt is bij onderzoek naar de 
professionele ontwikkeling van docenten. Antwoorden op deze vragen stimuleren dan weer 
een groepsdiscussie over doelen en waardes van zowel de individuele docent als van de 
groep. Op basis daarvan kunnen de onderwerpen waaraan u met de groep werkt worden 
vastgesteld. U kunt voor deze tool een ppt-presentatie als leidraad gebruiken8. 
 

Introduceer de doelen van MaSciL in het ontwikkelen van professionele 
leergemeenschappen en MaSciL docentengroepen: 

• Werken samen; 
• Komen regelmatig samen gedurende een bepaalde periode; 
• Ondersteunen leden om hun lespraktijk te onderzoeken; 
• Reflecteren op hun onderzoek; 
• Gebruiken de bronnen uit de MaSciL toolkit en het lesmateriaal. 

 

Introduceer vervolgens TALIS (Teaching and Learning Internatonal Survey) de internationale 
vragenlijst van de OESO over lesgeven en leren, die is gebruikt om de professionele 
ontwikkeling van docenten in Europa te onderzoeken.  
 
TALIS ( zie: http://www.talis2013.nl/ ) vraagt docenten en scholen naar hun 
werkomstandigheden en de leeromgeving. Het onderzoek behandelt belangrijke thema’s 
zoals de opleiding en de professionele ontwikkeling van docenten; De wijze van beoordeling, 

                                                
8 zie Engelstalig voorbeeld: http://mascil-toolkit.ph-freiburg.de/wp-content/uploads/2014/03/PDC-1-Aims-and-

values.pptx  
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waardering en feedback aan docenten; het schoolklimaat; leiderschap in de school; hoe 
docenten denken over onderwijs (didactische overtuigingen) en hoe zij lesgeven. 
 
Bekijk de dimensie die in de vragenlijst zijn gebruikt om meer te weten te komen over 
professionele leergemeenschappen. Bij elke vraag is gebruik gemaakt van een zes-
puntsschaal (nooit, minder dan eens per jaar, eens per jaar, 3-4 keer per jaar, maandelijks, 
wekelijks). 
 
Binnen TALIS kregen de docenten de volgende zes vragen waarin kenmerken van een 
professionele leergemeenschap aan bod komen. 
 
Dimensie Docenten krijgen de vraag: hoe vaak doet u het 

volgende op school? 
Focus op het leren Zorgen voor gemeenschappelijke standaarden voor  de 

boordeling van leerlingen. 
Gedeelde visie Deelnemen aan personeelsbijeenkomsten om de visie 

en missie van de school te bespreken. 
Reflectie Deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten (bijv. 

supervisie in  het team). 
Deprivatisering van de praktijk Observeren van lessen van andere docenten en 

feedback geven. 
Samenwerkingsactiviteiten Lesmateriaal uitwisselen met collega’s. gezamenlijk 

lesgeven in dezelfde klas. 
 

Vraag de docenten om individueel de vragen hierboven te beantwoorden op de 
zespuntsschaal9. De TALIS vragen weerspiegelen de kenmerken van een 
professionele leergemeenschap die ook van belang zijn voor de MaSciL-

docentengroepen  
 

Breng de groep weer bij elkaar en laat de docenten de antwoorden uitwisselen. 
Vraag de groep om de antwoorden in combinatie met de doelen van de MaSciL 
docentengroepen (zie hierboven) te gebruiken om vast te stellen welke uitdagingen 

                                                
9 Voor een Engelstige handout zie:  http://mascil-toolkit.ph-freiburg.de/wp-content/uploads/2016/08/PDC-1-Aims-

and-values-handout.pdf  
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er liggen om de groep te vormen een effectieve MaSciL-docentengroep in de vorm van een 
professionele leergemeenschap te worden.  
 
Het volgende resultaat uit de TALIS kan nuttig zijn om de discussie op gang te brengen: "In 
veel landen komen basale vormen van samenwerking tussen collega’s veel voor, maar 
deelname aan reflectief onderzoek en deprivatisering, waarbij docenten samenwerken in de 
kern van hun eigen professionele activiteiten, komt veel minder vaak voor."  
 
Bedenk met de groep manieren om te werken aan de uitdagingen die u heeft geïdentificeerd 
en om de eventuele obstakels te verwijderen. Stel daarbij de prioriteiten vast.  Geef als 
huiswerk voor de volgende bijeenkomst om hiervoor praktische oplossingen te bedenken. 
 
U vindt meer informatie over de resultaten van TALIS in het National rapport: 
http://www.talis2013.nl/cms/userfiles/files/Talis-2013-rapport-online(4).pdf  
De volledige docentenvragenlijst in het Engels vindt u hier: 
http://www.oecd.org/edu/school/TALIS-2013-Principal-questionnaire.pdf  
 

 De tool PDC-2: Samenwerken biedt de mogelijkheid om de onderliggende 
principes nader te verkennen, die ervoor zorgen dat onderzoeksteams van 
docenten effectief zijn in het ondersteunen van professioneel leren. 

 

TOOL PDC-2: SAMENWERKEN 
 

Deze tool geeft docenten de mogelijkheid om na te denken over belangrijke 
aspecten die nodig zijn om een succesvolle samenwerkende onderzoeksgroep te 
worden. De tool bevat tien belangrijke kenmerken van zulke groepen die 

onderzoekers geïdentificeerd hebben en de tool biedt een aantal vragen die u met uw groep 
kunt gebruiken om het individuele en gezamenlijke denkproces hierover op gang te brengen. 
U kunt een ppt gebruiken als leidraad voor deze tool10. 
In hun boek The Reflective Educator’s Guide to Professional Development, benoemen Dana 
en Yendel-Hoppey tien essentiële elementen in het opzetten van een gezond docententeam 
dat gericht is op professioneel leren waarbij docenten hun praktijk bevragen en onderzoeken. 

                                                
10 zie Engelstalig voorbeeld: http://mascil-toolkit.ph-freiburg.de/wp-content/uploads/2014/04/PDC-2-

Collaborating.pptx  
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Organiseer een discussie rond deze belangrijke elementen waarbij u de groep 
vraagt om na te denken hoe zij als groep ervoor kunnen zorgen dat er aan deze 
elementen tegemoet gekomen wordt. 

Maak eventueel een hand-out waarop u de tien essentiële elementen samenvat (zie ook de 
teksten hieronder in vet)11. Zet een aantal van deze elementen om in vragen die u stelt aan 
de groep. Hieronder worden een aantal suggesties gegeven met enkele opmerkingen. 

Een ‘gezonde’ op onderzoek gerichte Professionele Leergemeenschap: 
• Zet een visie neer die zorgt voor momentum in hun werk; 

Wat hoopt u te bereiken? Individueel? Als team? 
• Bouwt vertrouwen op onder de groepsleden; 

Wat hebben jullie als groep nodig om elkaar te vertrouwen?  
Voelen jullie je bijvoorbeeld in staat om met elkaar ervaringen uit te wisselen van wat 
wel en wat niet werkt?  

• Schenkt aandacht aan de wijze waarop macht de groepsdynamiek kan 
beïnvloeden; 
Voelt u zich op uw gemak om samen te werken met collega's die misschien meer of 
minder status hebben dan u? 

• Begrijpt wat samenwerken inhoudt en kiest ervoor; 
Voelt u zich op uw gemak om samen te werken met collega’s? Op school? Met 
andere scholen?  
Het is voor de MaSciL filosofie van belang dat een samenwerkende gemeenschap 
opgezet wordt. De hierboven genoemde visie moet gedeeld worden en de groep 
dient gezamenlijk naar dit doel toe te werken. 

• Erkent, waardeert en moedigt diversiteit binnen de groep aan; Wat hebben we 
binnen de groep aan verschillende ervaringen en expertise te bieden?  
Binnen elke groep is er diversiteit: Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat nieuwe docenten 
samenwerken met meer ervaren docenten; maar ook dat er iemand uit de 
beroepscontext (bijvoorbeeld het bedrijfsleven of de industrie) met de groep 
samenwerkt. De groep moet deze verschillen erkennen en de diverse perspectieven 
die elke persoon levert binnen de groep waarderen. 
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• Stimuleert de ontwikkeling van kritische vrienden; 
Kan elk teamlid een kritische vriend benoemen en er mee werken?  
Binnen een onderzoekende gemeenschap is het nuttig dat elk teamlid een kritische 
vriend heeft die op een prettige manier lastige vragen kan stellen: hij of zij zou 
bijvoorbeeld moeten kunnen doorvragen over wat goed en wat minder goed werkte. 
Soms is het nodig dat er een bijzonder moeilijke vraag gesteld te wordt: Een kritische 
vriend zou dit op een manier moeten doen met oog voor een ander teamlid. 

• Maakt de groep verantwoordelijk voor het leerproces en legt dit vast; 
Is er een manier waarop we als individuen en als groep vast kunnen leggen en 
bijhouden wat we geleerd hebben?  
Misschien is het handig om van een aantal casussen van praktijkonderzoek in de klas 
een verslag te maken zodat de groep de ervaringen kan delen met collega’s. Wellicht 
dat een Wiki-pagina, of een vergelijkbare omgeving, voor de groep een nuttige 
manier biedt om hun professionele ontwikkeling bij te houden en te delen.  

• Begrijpt verandering en erkent dat sommige groepsleden zich er wat 
ongemakkelijk bij kunnen voelen;  
Professioneel leren kan uitdagend zijn – het vraagt om een verschuiving in de praktijk 
en om reflectie op overtuigingen die vaak diepgeworteld zijn. Hierdoor kunnen 
sommige teamleden zich soms wat ongemakkelijk voelen: vooral wanneer dingen 
niet zo soepel verlopen. MaSciL biedt een aantal uitdagingen – hier dient aandacht 
aan besteed te worden. 

• Heeft een uitgebreid beeld van waaruit data kunnen bestaan, en is bereid om 
alle vormen en soorten informatie in ogenschouw te nemen tijdens het werken 
in de groep; 
Welke gegevens zullen we verzamelen in ons gezamenlijk onderzoek?  
Het onderzoek door docenten in de lespraktijk is een vorm van actieonderzoek en 
dient dus ook op die manier gezien te worden: Het is het meest effectief wanneer het 
op een bepaalde manier geformaliseerd wordt waarbij er aandacht besteed wordt aan 
het verzamelen en analyseren van de gegevens. Dit wordt uitgebreider behandeld 
onder de vraag, “Hoe kunnen we onze praktijk onderzoeken?”. 

• Het werken met schoolleiders; 
Wordt u ondersteund door uw schoolleider? Zo niet, hoe krijgt u dan wel die steun?  
MaSciL is een project dat vernieuwing in de lespraktijk nastreeft en om die reden op 
elk niveau steun nodig heeft van de schoolleiding. Het is lastig om een verandering 
teweeg te brengen zonder deze steun. Het proces van professioneel leren vraagt ook 
om ondersteuning. 
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Als vervolg op de discussie die teweeg gebracht wordt door deze tool, wilt u misschien een 
meer algemene discussie voeren over wat het betekent om een praktijkgemeenschap 
(community of practice) te zijn. Onderzoekers Jean Lave en Etienne Wenger12 
introduceerden deze term in erkenning van hoe individuen in hun beroep, en in andere 
aspecten van hun leven, te werk gaan als leden van een groep die een gezamenlijk doel en 
een gezamenlijke interesse hebben en van elkaar leren. Binnen MaSciL worden docenten 
gevraagd om lid te worden van een nieuwe praktijkgemeenschap die samengesteld is en 
gecoördineerd wordt door u – als nascholer/begeleider -  met de intentie te leren over 
aspecten van het lesgeven met behulp van onderzoekscycli. 
 
Het diagram in de hand-out13 geeft een overzicht van belangrijke aspecten in het cultiveren 
van een nieuwe praktijkgemeenschap. 
 

Bespreek aspecten hiervan met de groep die u opstart, ontwikkelt en onderhoudt. 
 
 

HOE ORGANISEREN WE ONZE SAMENWERKING? 
 
In dit deel van de toolkit wordt u als nascholer/begeleider van een docentengroep gevraagd 
na te denken over de zeer praktische kanten van het leiden van een groep zoals waar en 
wanneer de bijeenkomsten plaatsvinden, wie de belangrijke rollen op zich nemen, 
enzovoorts. 
 
Gebruik hier voor de tool PDD-1: Organisatie van de groep. 
Hoewel u waarschijnlijk al enkele praktische aspecten van het samenwerken in ogenschouw 
heeft genomen, zorgt het gebruik van deze tool ervoor dat u, samen met de groep, precies 
weet hoe de samenwerkende onderzoeksgroep te werk zal gaan. 
 
 
 

                                                
12 Lave, J., & Wenger, E. (1998). Communities of practice: Learning, meaning, and identity. 
13 Engelstalig schema: http://mascil-toolkit.ph-freiburg.de/wp-con tent/uploads/2016/08/PDC-2-Collaborating2.pdf 
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TOOL PDD-1: ORGANISATIE VAN DE GROEP 
 

Deze tool helpt de groep met een aantal vragen bij zeer praktische zaken. U weet 
wellicht de antwoorden al op een aantal van deze vragen, zoals waar en wanneer u 
bij elkaar zult komen, en of u de MaSciL professionalisering meer als training 

ingericht heeft of deze meer flexibel invult in de vorm van een zelfsturende leergemeenschap. 
Als u al antwoorden heeft op een aantal vragen, maakt u bijvoorbeeld een daarbij passende 
PowerPointpresentatie, waarin u alleen de de nog onbeantwoorde relevante vragen opneemt. 
U kunt ook de tool helemaal gebruiken om de afspraken die al gemaakt zijn te bevestigen.   
 

Bespreek met de hele groep onderstaande vragen. Doe dit om beslissingen die al 
genomen zijn te bevestigen en om de vragen waarbij dit nog niet het geval is met 
de groep te bespreken en samen tot een passend antwoord te komen. 

 
De vragen staan hieronder, met waar nodig een aantal begeleidende opmerkingen: 
 
Bijeenkomsten 
Wanneer komen we bijeen? (Datum en tijd?)  
Vergeet niet om voldoende tijd tussen de bijeenkomsten in te plannen zodat docenten hun 
onderzoek in de lespraktijk en naar het leren van de leerling uit kunnen voeren. Ze zouden 
bijvoorbeeld genoeg tijd moeten hebben om opdrachten, een nieuwe aanpak of werkvorm 
enzovoorts uit te proberen. Details zoals pauzes en catering zouden ook op dit moment 
besproken kunnen worden.  
Waar komen we bijeen?  
Een mogelijke manier om vlot tot een sfeer van samenwerking te komen is wanneer elk 
van de bijeenkomsten door en op een andere school georganiseerd wordt. 
Hoeveel bijeenkomsten hebben we?  
Is dit een vast aantal of bent u van plan om de groep zelfstandig te laten worden en deze 
gedurende het schooljaar ook vaker onbegeleid bijeen te laten komen? 
Mensen 
Wie zal de algemene nascholer/begeleider van de groep zijn?  
Het is zeer waarschijnlijk dat dit al besloten is – u. Het is echter ook mogelijk dat uw groep 
begeleiding krijgt in reactie op een vraag of behoefte binnen een cluster van scholen en dat 
iemand de rol van nascholer/begeleider wellicht alleen voor een bepaalde periode op zich 
neemt. 
Wie regelt de praktische kant van de bijeenkomsten, zoals het versturen van de 
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herinneringen, het regelen van de catering, het reserveren van een ruimte enzovoorts?  
Nogmaals, dit is wellicht al besloten, maar als u bijvoorbeeld besluit om de bijeenkomsten 
steeds elders plaats te laten vinden op de deelnemende scholen, kan het zijn dat steeds 
iemand anders deze rol op zich neemt. 
Willen we ook anderen uitnodigen om deel te nemen aan de groep?  
Er zijn wellicht docenten of mensen uit de beroepscontext die een bijdrage kunnen leveren 
aan het werk van de groep. In een samenwerkende gemeenschap zullen de teamleden het 
hierover eens dienen te worden. 
Onderzoek en het (huis)werk tussen de bijeenkomsten in 
Hoe gaan we onze onderzoekscycli uitvoeren?  
Het kan zijn dat er door het doorlopen van de onderzoekscycli mogelijkheden voor docenten 
ontstaan om tussen de bijeenkomsten samen te werken: misschien in hun eigen scholen, of 
wellicht tussen scholen waarbij misschien twee docenten of scholen samenwerken. 
Welke gegevens zullen we verzamelen? Hoe leggen we dit vast?  
Docenten willen misschien werk, foto’s of video’s van activiteiten van hun eigen leerlingen 
meenemen om in gesprekken meer informatie te kunnen bieden over de nieuwste 
onderzoeksvraag. Indien er materiaal meegenomen wordt is het wellicht nodig om 
toestemming te vragen van de leerlingen en/of ouders. Dit dient te gebeuren in 
overeenstemming met de verwachtingen en voorwaarden binnen de school. Het is belangrijk 
om dit punt te bespreken met de docenten in uw groep. 
Vragen die docenten misschien hebben over het doen van praktijkonderzoek kunnen 
gevonden worden bij de vraag Hoe onderzoeken we onze lespraktijk? in deze toolkit. 
Hoe communiceren we tussen de bijeenkomsten door?  
Het kan zijn dat er leden van de groep zijn die met elkaar willen afspreken tussen de 
geplande bijeenkomsten. MaSciL biedt een uitstekend platform om zulke communicatie te 
faciliteren –dit kan gevonden worden via http://teacher-communication.MaSciL-project.eu . 
Moedig docenten aan om op of een vergelijkbare manier te werken – ze kunnen hier ook 
samenwerken met collega’s in Europa die eveneens met MaSciL werken.  
 
Een andere manier om (internationaal) samen te werken te doen is om gebruik te maken van 
het forum bij “Het probleem van de maand” dat gevonden kan worden op: http://teacher-
communication.mascil-project.eu/mod/forum/view.php?id=289  
 
 
 



   

© University of Nottingham/mascil Consortium - CC	BY-SA	4.0	mascil	consortium	2014	

The	mascil	project	has	received	funding	from	the	European	Union’s	Seventh	Framework	Programme	for	research,	technological	

development	and	demonstration	under	grant	agreement	no	320	693	

 

30 

HOE KUNNEN WE ONZE PRAKTIJK ONDERZOEKEN? 
 
Essentieel voor het MaSciLmodel van professioneel leren is dat groepen docenten 
samenwerken om dingen in hun les uit te proberen. Ze nemen deel aan onderzoekscycli 
rond de vragen die zij oppakken en zij proberen aan te geven wat er werkt wanneer ze een 
aanpak ontwikkelen voor onderzoekend leren en voor leren in verbinding met de 
beroepscontext. Deze aanpak heeft belangrijke gevolgen voor het ontwerp van de 
professionaliseringsbijeenkomsten die u gaat leiden of coördineren. U dient ervoor te zorgen 
dat u in elke bijeenkomst voldoende tijd inruimt voor de docenten om te bedenken waarop ze 
zich in hun volgende onderzoek zich zullen focussen en dat u voldoende tijd biedt voor de 
terugkoppeling naar hun vorige onderzoek in de klas. 
Een typische cyclus van docentonderzoek is samengevat in het volgende (Engelstalige) 
diagram. 

 
Bij deze vraag is er één Tool PDE-1: De onderzoekscyclus voor docenten. 
Met deze tool biedt u docenten de gelegenheid de onderzoekscyclus voor hun eigen 
onderzoek door te nemen en uit te wisselen hoe ze dit gebruiken in de groep. 
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TOOL PDE-1: ONDERZOEKSCYCLUS VOOR DOCENTEN 
 
 Het doel van deze tool is om de groep te helpen een beter begrip van de 
onderzoekscyclus voor docenten te ontwikkelen en om de docenten in de groep te 
laten begrijpen hoe ze hun eigen specifieke onderzoeksvragen binnen deze cyclus 

kunnen gebruiken om hun lespraktijk te ontwikkelen.  
 
Het is belangrijk om te starten met gezamenlijke waarden en doelen voor de groep in het 
algemeen en specifiek in relatie tot MaSciL. Is de groep bijvoorbeeld vooral bezig met het 
verbinden van leren aan de beroepscontext of ligt de voornaamste focus op het ontwikkelen 
van onderzoekend leren in de praktijk? 
 

 Begin een groepsdiscussie over de onderzoekscyclus voor docenten. Deel 
onderstaand diagram uit of projecteer het. Stel de vraag hoe de algemene aanpak 
uit het diagram gebruikt kan worden in hun werk in combinatie met de MaSciL 

bronnen en tools.  
Het is van belang dat de algemene principes van het docentenonderzoek specifiek worden 
gemaakt aangezien ze van essentieel belang zijn voor het MaSciL model van 
docentontwikkeling. 
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Vraag de docenten om in kleine groepen te werken aan het onderstaande 
voorbeeld en te bespreken hoe deze benadering geïmplementeerd kan worden. 
Kunnen zij suggesties geven voor alternatieve onderzoeksvragen om in de klas te 
onderzoeken? 

Voorbeeld: 
Een groep wil onderzoeken hoe zij kunnen werken met wiskunde-opdrachten met een 
verschillende mate van structurering. Ze willen focussen op het onderwerp: Onderzoekend 
leren bij wiskunde, en stellen de vraag: Hoe zien bij wiskunde opdrachten voor 
onderzoekend leren eruit? Bij het werken aan deze onderzoeksvraag kunnen ze bijvoorbeeld 
de tool IE-2: Het vergelijken van gestructureerde en ongestructureerde opdrachten, 
gebruiken en beslissen om een gestructureerde en een ongestructureerde versie van 
dezelfde opdracht in hun klas te gebruiken om een eigen onderzoeksvraag, bijvoorbeeld Wat 
is het effect van structuur op het leren van de leerling? te onderzoeken. 
 

Breng de groep weer bij elkaar en vergelijk de verschillende ideeën. Vraag de 
groep om over wee of drie van de voorgestelde onderzoeksvragen na te denken en 
de volgende vragen te beantwoorden: 

• Hoe zetten we een gemeenschappelijk actieplan op? Gebruiken alle docenten dezelfde 
opdrachten? Gebruiken ze verschillende opdrachten? 

• Welke ‘gegevens’ zullen de groepsleden verzamelen?  
Met ‘gegevens’ bedoelen we hier vooral kwalitatieve gegevens zoals werk van leerlingen, 
een lesverslag, foto’s van de les enz. 

 
Leg uit hoe belangrijk het is dat wanneer de groep de volgende keer bij elkaar komt, nadat 
de onderzoeksvraag in de klas is onderzocht alle teamleden in staat moeten zijn om te 
beschrijven wat er gebeurd is en wat werkte. De reflectie op deze uitkomsten is van 
essentieel belang voor het professionele leren van de groep: nadenken over de implicaties 
voor hun onderwijspraktijk is misschien wel het belangrijkste deel van de cyclus. In elke 
bijeenkomst dient hiervoor tijd ingeruimd te worden. 
 

Laat de groep nu hun eigen focus voor hun professionele ontwikkeling bepalen en 
de onderzoeksvragen formuleren die daarbij passen. U hebt wellicht al afspraken 
gemaakt over de tools die u wilt gebruiken. Stimuleer elke docent in de groep om 

na te denken over een van deze tools en om voor de volgende keer een onderzoeksvraag 
met een beknopt plan voor het verzamelen dan gegevens te schrijven, die de groep kan 
gebruiken. Zorg dat u deze deelt wanneer u die tool inzet in de groep, 
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DOMEIN: BEROEPSCONTEXT 
 
MaSciL heeft als doel om een wijdverspreid gebruik van Onderzoekend Leren binnen 
wiskunde en de natuurwetenschappen te bevorderen en daarbij aan te sluiten op de 
beroepscontext (World of Work, afgekort WoW). Het doel is om leren voor de leerlingen 
betekenisvoller te maken en op die manier de interesse bij leerlingen te wekken voor een 
verdere carrière in beroepen in het veld van de natuurwetenschappen, wiskunde of 
technologie. Hoe wij, als docenten, school-gerelateerde activiteiten kunnen verbinden met de 
beroepscontext brengt vele belangrijke zaken en vragen naar voren. In dit domein van de 
MaSciL-toolkit bieden we ondersteuning aan de groepen docenten bij het verkennen van 
twee belangrijke zaken: 

• Wiskunde en natuurwetenschappen in de beroepscontext 
• Het verbinden van het leren in de klas aan de beroepscontext 

 
Het eerste onderwerp biedt mogelijkheden voor groepen om na te denken over hoe de 
toepassing en het gebruik van wiskunde en natuurwetenschappen eruitziet op de werkvloer. 
Diverse onderzoeken (bijvoorbeeld Swanson, D., & Williams, J. (2014) en Wake, G. (2014)14 
onderstrepen dat dit enorm verschilt van hoe het eruit ziet wanneer het op school geleerd 
wordt. 
 
Het tweede onderwerp biedt een scala aan ideeën over hoe docenten het leren in de klas 
kunnen koppelen aan de beroepscontext. 
 
Gebruik de tools op een manier die past bij uw groep. Het lijkt enerzijds logisch om eerst na 
te denken over het gebruik van wiskunde en natuurwetenschappen op de werkvloer, maar 
aan de andere kant denken de docenten misschien liever eerst aan hun lessituatie. 
 

                                                
14 Swanson, D., & Williams, J. (2014). Making abstract mathematics concrete in and out of school.  Educational 

Studies in Mathematics,86(2), 193-209. 

Wake, G. (2014). Making sense of and with mathematics: The interface between academic mathematics and 

mathematics in practice. Educational Studies in Mathematics, 86(2), 271-290. 
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ONDERDEEL: WISKUNDE EN NATUURWETENSCHAPPEN IN 
DE BEROEPSCONTEXT  
 
Het lijkt er regelmatig op dat leerlingen, en soms hun docenten, weinig idee hebben van hoe 
wiskunde en natuurwetenschappen op de werkvloer gebruikt worden. Leerlingen hebben ook 
weinig zicht op het brede scala aan werkplekken waarbij enige kennis van wiskunde of 
natuurwetenschappen (of beide) nodig is. Het is echter belangrijk dat ze zich bewust worden 
van de diverse manieren waarop zowel wiskunde als natuurwetenschappen gebruikt worden, 
en in welke situaties, aangezien dit van invloed kan zijn op hun benadering van belangrijke 
onderwerpen (bijvoorbeeld, qua houding). Het kan ook de beroepskeuze beïnvloeden.  
 
Dit onderwerp wordt behandeld aan de hand van twee belangrijke vragen: 

• Hoe wordt wiskunde in de beroepscontext gebruikt? 
• Hoe worden de natuurwetenschappen gebruikt in de beroepscontext? 

 
In de verkenning van dit onderwerpen verkennen we hoe wiskunde en de 
natuurwetenschappen worden gebruikt in de beroepscontext (het beroepenveld). In de latere 
onderdelen van dit domein beschouwen we echter hoe docenten hun leerlingen kunnen 
aanmoedigen een exacte of technische studie te kiezen. Daarbij horen twee tools gericht op 
‘carrière-advies’. 
 

HOE WORDT WISKUNDE TOEGEPAST IN DE BEROEPSPRAKTIJK? 
 
 “De brede conclusie uit [onderzoeks]studies is dat de meeste volwassenen wiskunde 
gebruiken om een situatie te begrijpen. Ze doen dit op een manier die nogal drastisch 
verschilt van de formele wiskunde op school, de universiteit en in professionele trainingen. 
Waar formele wiskunde de nadruk legt op het streven naar consistentie en 
generaliseerbaarheid, wordt het oplossen van problemen op de werkvloer gekarakteriseerd 
door pragmatische doelen om specifieke problemen op te lossen, waarbij technieken 
gebruikt worden die snel en efficiënt zijn voor de aanpak van deze problemen.” (Hoyles, 
Noss, Kent en Bakker, 2010) 
 
Dit citaat van onderzoekers van wiskundeonderwijs onderstreept dat, hoewel we in de 
discussie over het gebruik van wiskunde op de werkvloer naar leerlingen toe kunnen 
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beargumenteren dat wiskunde in vele verschillende situaties gebruikt kan worden waaronder 
op de werkvloer, dit niet geheel zonder problemen is. Als voorbeeld leggen ze verder uit… 

“We observeerden verpleegsters die de medicatiedoses op de ziekenzaal berekenden, vaak 
in levensbedreigende situaties. Ze hadden algemene rekenmethodes aangeleerd gekregen 
die de docenten als efficiënt beschouwden. In de praktijk werden deze echter niet toegepast, 
maar werden ze vervangen door de medicijn-specifieke of type-patiënt-specifieke regels, die 
hun betekenis ontleenden als de situatie, zoals de aard van het medicijn, of de grootte van 
de ampul waarin het medicijn bewaard werd, terwijl er ook binnen randvoorwaarden gewerkt 
werd.”  
 
We bieden hierbij een tool aan die illustreert hoe wiskunde eruitziet wanneer het in enkele 
werkplekken gebruikt wordt. Gebruik deze tool met uw team zodat ze inzicht krijgen in de 
situatie. Het is aan te raden eerst over deze vraag na te denken voordat er nagedacht wordt 
over hoe het leren van wiskunde in de klas verbonden kan worden met de beroepscontext. 

Tool WA-1: Wiskunde in de beroepspraktijk 
 

TOOL WA-1: WISKUNDE IN DE BEROEPSPRAKTIJK 
 

Deze tool introduceert voorbeelden van het gebruik van wiskunde in de 
beroepscontext aan docenten. Ze bespreken hoe de wiskunde op de werkvloer 
verschilt van de wiskunde op school. De tool toont slechts een paar voorbeelden 

van hoe wiskunde op een aantal specifieke werkplekken eruitziet; meer kunnen we hier niet 
doen. We weten uit onderzoek dat wiskunde op de werkplek aangepast wordt of verandert 
zodat het past bij deze specifieke werkplek en de benodigde uitkomsten. U kunt bij deze tool 
een PowerPoint presentatie met voorbeelden gebruiken15. 

Bespreek kort met de docenten dat wiskunde, zoals deze op de werkvloer 
gebruikt wordt, er anders uit kan zien dan hoe het op school gegeven wordt, 
zoveel zelfs dat mensen op de werkvloer vaak niet in de gaten hebben dat ze 

wiskunde gebruiken. Omdat de wiskundige processen verborgen zitten in werkroutines 

                                                
15 Engelstalig voorbeeld: http://mascil-toolkit.ph-freiburg.de/wp-content/uploads/2014/05/Maths-in-the-world-of-

work.pptx  
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blijven ze zelfs voor de uitvierder vaak onzichtbaar. Het lijkt erop dat de wiskunde die op 
school onderwezen wordt gescheiden blijft van wiskunde op de werkvloer en weinig 
toepasbaarheid, nut en doel heeft afgezien van het halen van een diploma te behalen. 

Vraag de docenten om in tweetallen gedurende ongeveer een half uur de 
voorbeelden over het gebruik van wiskunde op de diverse werkplekken te 
lezen16 en te bespreken. Vraag hen te bespreken hoe zij aankijken tegen het 

gebruik van wiskunde op de werkplek en welke verschillen zij zien tussen hoe wiskunde op 
school geleerd en gebruikt wordt en hoe het op de werkvloer wordt gebruikt. Laat hen 
aantekeningen maken. 
NB. Het eerste voorbeeld in de Engelstalige hand-out is vrij uitgebreid, de andere zijn een 
stuk korter. Sla het eerste voorbeeld over wanneer u tijd te kort heeft. 
 

Breng de groep weer bij elkaar en vraag de docenten om hun bevindingen te 
delen. Ze komen wellicht met een verscheidenheid aan reacties – het is 
interessant om hun denken te vergelijken met wat er bekend is uit onderzoek op 

dit gebied. Wake en Williams (2002), Britse onderzoekers, hebben de volgende belangrijke 
verschillen gevonden die u kunt gebruiken om een verdere discussie op gang te brengen.  
Op de werkplek: 

• Vraagt gebruik van nieuwe technologie om wiskundig denken op de werkvloer, maar 
werknemers blijven ook gebruik maken van low tech; 

• Is wiskunde over het algemeen alleen betekenisvol wanneer het gezien wordt als een 
geïntegreerd onderdeel van grotere, nuttige, voortdurende activiteiten in tegenstelling 
tot de korte gefragmenteerde wiskundeopdrachten die men in de les vaak tegenkomt; 

• Wordt wiskunde door de werknemers vooral gezien als een ‘nuttige tool’ voor het 
werk; 

• Wordt professioneel gebruik van wiskunde vaak “samengesmolten” met de realiteit 
van de werkplek – dit houdt in dat de werknemer niet de wiskunde ziet of erover 
nadenkt, maar nadenkt over aspecten van het werk (voor buitenstaanders zonder 
diepgaande kennis van de werkplek betekent dit dat het ingewikkeld is om de 
wiskunde als een model voor de werkpleksituatie te begrijpen); 

• Zijn er vele verschillen in conventies en notatie wanneer men wiskundig te werk gaat. 
 

                                                
16 Engelstalige voorbeelden: http://mascil-toolkit.ph-freiburg.de/wp-content/uploads/2014/05/Handout-

mathematics-in-the-world-of-work.doc  
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Er zijn in onderzoeksrapporten vele verslagen van het gebruik van wiskunde op de werkvloer.  
De verslagen waarnaar verwezen wordt in de Engelstalige hand-out kunnen teruggevonden 
worden in een rapport Wake en Williams uit 201217.  Meer onderzoeksrapporten kunt u 
vinden in de speciale editie van het tijdschrift Educational Studies in Mathematics18. 
 
In het rapport The Emplyoment Equation (2013)19 merken de onderzoekers Hodgen en 
Marks op: 
 “Het curriculum zou ook meer “eenvoudige wiskunde in complexe situaties” moeten 
bevatten, door leerlingen gelegenheid te bieden voor probleemoplossen in situaties met 
"rommelige” contexten die geen vanzelfsprekende oplossingen hebben.” 

 
Vraag de docenten om voor de volgende keer een van de artikelen of 
rapporten20 te lezen en zich voor te bereiden op een gesprek over factoren die 
beïnvloeden welke wiskunde zij onderwijzen en hoe ze dat zouden kunnen doen 

opdat het nut kan hebben in de praktijk, bijvoorbeeld later op de werkvloer.   
 

HOE WORDEN NATUURWETENSCHAPPEN TOEGEPAST IN DE 
BEROEPSPRAKTIJK?  
 
Van een wekker die je in de ochtend wakker maakt tot ’s avonds de lamp uitdoen, 
wetenschap en technologie hebben ons begrip van onze omgeving gevormd. Op de 
werkvloer verzamelen en gebruiken we informatie waarmee we de praktijk en ons gedrag 
sturen. Praktisch werk op school (waaronder practica) kunnen hun context vinden in het 
gebruik van toepassingen uit de industrie, gezondheidszorg en/of onderzoek om zo 
leerlingen in staat te stellen de invloed van wetenschap op het dagelijks leven beter te 
begrijpen. 
 

                                                
17 zie: http://mascil.mathshell.org.uk/wp-content/uploads/2014/05/maths_in_work_report1.pdf  
18 Het gaat om volume 86, issue 2, june 2014: zie:  

http://link.springer.com/journal/10649/86/2?wt_mc=alerts.TOCjournals  
19 zie: http://mascil.mathshell.org.uk/wp-content/uploads/2014/05/Hodgen-Marks-2013.pdf  
20 Nederlandstalige artikelen: http://www.fi.uu.nl/wiskrant/artikelen/211/211september_descamps-janssens-

vanlangendonck.pdf of http://www.fi.uu.nl/wiskrant/artikelen/252/252december_bakker-hoyles-kent-noss.pdf of in 

het Engels: http://www.alm-online.net/images/ALM/journals/almij-volume8-1-april2013.pdf  
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Keuzes in ons leven zijn vaak gebaseerd op wetenschappelijk begrip en het beoordelen van 
het bewijs. Waarom dienen we bijvoorbeeld voorzichtig te zijn met het gebruik van antibiotica, 
overbevissing, en het dumpen van tuin- of huishoudchemicaliën? Maatregelen voor de 
verkeersveiligheid, valhelmen, en verschillende brandstoffen die door de industrie ontwikkeld 
zijn en de mensen die daarmee werken om de veiligheid op de weg te verbeteren.  Er is 
gebruik gemaakt van wetenschappelijk bewijs om regelgevende machten te begeleiden in 
het beschermen van de burgers, bevolking en het milieu. Het duurde bijvoorbeeld een lange 
tijd voordat het oorzakelijk verband tussen roken en longkanker geaccepteerd werd door de 
medische wereld en het grote publiek. ‘Passief' roken wordt op sommige werkplekken en in 
sommige landen meer als een probleem gezien dan elders - het kan voor docenten een 
mooie kans zijn om samen met leerlingen de redenen en het bewijs te onderzoeken van een 
aantal van de beweringen die op dit gebied gedaan worden. 
 
De argumenten voor het gebruiken van problemen uit de maatschappij en de werkvloer als 
een belangrijk onderdeel van het curriculum worden al vele jaren herhaald onder de noemers 
als ‘Wetenschap in de maatschappij’, ‘Wetenschap, technologie en de maatschappij’, en 
‘Wetenschap voor iedereen’. Ondanks dat zorgen hierover leidden tot nationale onderzoeken 
die riepen om een nadruk op de beroepscontext, bijv. in Engeland door de Royal Society of 
Arts (1986), werd er weinig nadruk hierop gelegd in de schoolcurricula. Wat recenter is de 
nadruk op internationaal niveau toegenomen, met een specifieke focus op het ontwikkelen 
van wetenschappelijke competenties, iets wat sterk terug te vinden is in het raamwerk van 
PISA (OESO, 2006). In Nederland hebben leerplanvernieuwingen in het verleden geleid tot 
contextrijke benaderingen voor zowel de wiskunde als de natuurwetenschappen. Maar ook 
hier is de aandacht voor de wereld van het werk in de curricula en lesmethoden beperkt. 
 
Waar wetenschappelijke competenties geïdentificeerd zijn voor de werkvloer, is het duidelijk 
dat zij een grotere nadruk op de processen weergeven. Hurd (1998) merkte bijvoorbeeld op 
door te kijken hoe deze competenties benoemd werden door het Amerikaanse ministerie van 
economische zaken (Department of Labor), dat de voornaamste competenties beschreven 
werden als: ‘kan omgaan met problemen als gevolg van integratie van wetenschap, de 
maatschappij, technologie en de persoon’; ‘gebruikt procedures of methodes karakteristiek 
voor het hedendaags gebruik van wetenschap, zoals teamwork'; 'weet en kan gebruik maken 
van de geëigende wetenschappelijke concepten die het meest wijdverspreid zijn in het 
dagelijks leven’; ‘herkent dat er niet slechts een methode is voor de toepassing van 
natuurwetenschappen op de werkvloer; en ‘herkent continue veranderingen in het raamwerk 
van de natuurwetenschappen’. Deze lijst is hetzelfde als een aantal van de lijsten die in 
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recentere documenten gevonden worden waarbij de focus ligt op internationale 
ontwikkelingen. Aangezien het echter niet eenvoudig is om zulke competenties formeel te 
beoordelen met het huidige beoordelingssysteem binnen het schoolcurriculum hebben ze de 
neiging om minder goed aan de orde te komen, met als gevolg dat de nadruk meer blijft 
liggen op de inhoud van de wetenschap in plaats van op het proces. 
 
Bij deze vraag past de Tool WB-1: Hoe worden natuurwetenschappen gebruikt in de 
beroepscontext?  
 
Deze tool illustreert hoe natuurwetenschappen eruitzien wanneer ze op een aantal 
werkplekken toegepast worden. Gebruik deze tool met uw groep zodat ze inzicht krijgen in 
deze kwestie. Het is aan te raden eerst over deze vraag na te denken voordat er nagedacht 
wordt over hoe het leren van natuurwetenschappen in de klas verbonden kan worden aan de 
beroepscontext. 
 
Referenties (Engels) 

• Hurd, P. D. (1998) Linking Science to the Workplace. Journal of Science Education 
and Technology, 7(4), 329-335. 

• OECD (2006) Assessing scientific, reading and mathematical literacy: A framework 
for PISA 2006. Paris: OECD. 

• Royal Society for Arts (1986) Education for capability. Windsor, Berkshire: NFER-
Nelson. 

TOOL WB-1: NATUURWETENSCHAPPEN IN DE BEROEPSPRAKTIJK 
 

Deze tool laat docenten kennismaken met voorbeelden van het gebruik van 
natuurwetenschappen in de beroepspraktijk. Ze bespreken hoe de 
natuurwetenschappen op de werkvloer verschilt van de vakken op school. De 

tool geeft vier voorbeelden van het gebruik van natuurwetenschappen op de verschillende 
werkplekken. De voorbeelden maken duidelijk hoe natuurwetenschappen op de werkplek 
aangepast wordt aan de specifieke werkplek en de benodigde uitkomsten. Dit kan een 
probleem zijn wanneer mensen op de werkvloer natuurwetenschappen tegenkomen – hoe 
geven ze er betekenis aan? Als eerste stap is het belangrijk dat we ons bewust zijn van dit 
probleem en dan kunnen we beginnen te bedenken hoe we het kunnen aanpakken. 
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Bespreek kort met de docenten dat natuurwetenschappen, zoals het op de 
werkvloer gebruikt wordt, er erg anders uit kan zien dan hoe het op school 
gegeven wordt, zoveel zelfs dat mensen op de werkvloer vaak niet in de gaten 

hebben dat ze wetenschap gebruiken. Het lijkt er vaak op dat wat er aan 
natuurwetenschappen op school geleerd wordt iets heel anders is dan wat er gebruikt wordt, 
en dat het op school geen andere toepasbaarheid en doel heeft dan het gebruik in de les en 
om een diploma te behalen. 
 

Vraag de docenten om in tweetallen gedurende ongeveer een half uur de 
voorbeelden over het gebruik van natuurwetenschappen op de diverse 
werkplekken te lezen21 en te bespreken. Vraag hen te bespreken hoe zij 

aankijken tegen het gebruik van natuurwetenschappen op de werkplek en welke verschillen 
zij zien tussen hoe deze op school geleerd en gebruikt worden en hoe dat op de werkvloer 
gebeurt. Laat hen aantekeningen maken. 
NB. Het eerste voorbeeld in de Engelstalige hand-out is vrij uitgebreid, de andere zijn een 
stuk korter. Sla het eerste voorbeeld over wanneer u te weinig tijd heeft. 
 

Kom weer met de groep bij elkaar en vraag de docenten om hun bevindingen te 
delen. Ze komen wellicht met een hoeveelheid suggesties – focus op de 
belangrijkste punten. 

 
Er zijn in onderzoeksrapporten en artikelen22 vele voorbeelden te vinden over het 
gebruik van natuurwetenschappen op de werkvloer. Het kan handig zijn als de 
docenten als huiswerk voor de volgende bijeenkomst enkele van deze artikelen 

lezen en opvallende zaken (vragen, problemen, oplossingen) noteren en meenemen. 
 
 

                                                
21 Engelstalige voorbeelden: http://mascil-toolkit.ph-freiburg.de/wp-content/uploads/2014/05/Handout-

mathematics-in-the-world-of-work.doc  
22 Engelstatlig artikel: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15732325  en Nederlandstalig: 

http://www.ecent.nl/artikel/2783/School+en+werk+verbinden%3A+voorbeelden+van+boundary+crossi

ng+in+het+laboratoriumonderwijs/view.do en 

http://www.ecent.nl/artikel/2808/Beroepsgericht+onderwijs+in+natuurwetenschap+en+techniek+volge

ns+het+%E2%80%98Hybride+Leeromgeving%E2%80%99+model/view.do  
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ONDERDEEL: HET LEREN OP SCHOOL VERBINDEN MET DE 
BEROEPSCONTEXT 
Wanneer u dagelijks met leerlingen in de klas werkt, weet u dat er een groot aantal manieren 
is waarop we leerlingen inzicht kunnen geven in hoe wiskunde en natuurwetenschappen 
gebruikt kunnen worden op verschillende werkplekken. We geven Slechts twee voorbeelden 
als suggestie:  

• We kunnen leerlingen laten werken op manieren die de verschillende soorten rollen 
en verantwoordelijkheden reflecteren die voorkomen op een werkplek waar 
natuurwetenschappen en/of wiskunde een belangrijke rol spelen,  

• We kunnen ze vragen om te werken aan een taak die gebruik maakt van gegevens 
en informatie van een specifieke werkplek of beroepssituatie. 

 
De MaSciL-toolkit biedt een aantal tools om docentengemeenschappen te ondersteunen in 
het verkennen van dit onderwerp, met de focus op een aantal belangrijke vragen. 
 

• Hoe kunnen opdrachten de beroepscontext de klas in brengen? 
• Hoe zouden we specifieke opdrachten in de natuurwetenschappelijke lessen in 

moeten zetten om de verbinding te maken met de beroepscontext? 
• Hoe zouden we specifieke opdrachten in de wiskundeles in moeten zetten om de 

verbinding te maken met de beroepscontext? 
• Wat kunnen docenten doen om leerlingen aan te moedigen bètavakken te studeren? 

 

HOE BRENGEN OPDRACHTEN DE BEROEPSCONTEXT HET KLASLOKAAL IN? 
 
Docenten kunnen opdrachten op verschillende manieren gebruiken om de beroepscontext 
de klas in te halen. Ze kunnen bijvoorbeeld een op het werk gebaseerde context gebruiken 
voor een natuurwetenschappelijke of wiskundige opdracht, hetgeen vaak gezien wordt als 
motiverend voor leerlingen, maar niet noodzakelijk authentiek hoeft te zijn. Het heeft echter 
het extra voordeel dat het de bewustwording van de leerlingen over het belang van 
natuurwetenschappen en wiskunde op de werkvloer verhoogd. 
 
Dit deel van de toolkit bevat drie tools. De eerste twee houden zijn gerelateerd aan vijf van 
de opdrachten in de MaSciL-database, en de derde biedt hulp bij het ontwerpen van 
opdrachten. 
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Tool WC1: opdrachten verbinden aan de beroepscontext 
Tool WC-2: opdrachten gebruiken die verbonden zijn aan de beroepscontext 
Tool WC-3: opdrachten ontwerpen  
 

TOOL WC-1: OPDRACHTEN VERBINDEN AAN DE BEROEPSCONTEXT 
 

Deze tool introduceert vijf voorbeeldopdrachten die wiskunde verbinden aan de 
beroepscontext waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende soorten 
benaderingen. Deze tool biedt de gelegenheid om die verschillende manieren 

waarop de verbinding met de beroepscontext wordt gelegd te verkennen. Dit roept 
waarschijnlijk vragen op die verder verkend kunnen worden met behulp van de andere twee 
tools bij dit onderwerp (WC-2 en WC-3). 
Deel de vijf opdrachten ter voorbereiding uit aan de groep, zodat de docenten deze 
voorafgaand aan de bijeenkomst kunnen doornemen. 
 

Noodoproepen  
  

Telecommunicatie 
 

Welkomstmatten 
 

Containerlogistiek 
 

Productie van chocoladekoekjes 
 

Bespreek de opdrachten eerst kort met de groep aan de hand van de vraag: hoe 
wordt in deze opdrachten het leren van wiskunde verbonden aan de 
beroepscontext? 

Met opmerkingen [WM(1]: Nog checken 
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Toon de korte videoclip23 waarin Engelse docenten de opdrachten bespreken. 
 

Vraag de docenten om in kleine groepjes gedurende ongeveer 20 minuten de 
opdrachten in te delen in categorieën. Deze categorieën staan niet op voorhand 
vast, maar zouden naar voren moeten komen uit de discussies tussen de 

docenten. U kunt overwegen de volgende vragen te gebruiken, die misschien kunnen 
helpen: 

• Worden wiskunde en de natuurwetenschappen daadwerkelijk gebruikt in de 
beroepscontext op de manier die de opdracht suggereert? 

• Biedt de opdracht een authentieke ervaring? 
• Wanneer de wiskunde of een van de natuurwetenschappen die nodig is voor de 

opdracht gebruikt wordt, kunnen de leerlingen dan de beroepscontext loslaten of blijft 
die van belang? 

• Heeft de opdracht kenmerken die ertoe leiden dat de wiskunde of de 
natuurwetenschappen op manieren gebruikt worden die verschillen van wat 
leerlingen normaal gesproken ervaren? 
 

Breng de groep weer bij elkaar om de voornaamste punten uit hun discussie te 
delen en samen te bespreken. 

Vraag de docenten om een opdracht te selecteren die in een beroepscontext is 
gezet. Dit kan een opdracht zijn uit het MaSciL lesmateriaal of uit een alternatieve 
bron. Vraag de docenten die opdracht in de klas te gebruiken voor de volgende 

bijeenkomst. De bedoeling is dat ze reflecteren op de punten uit bovengenoemde discussie 
tegen het licht van hun ervaring met de opdracht in de klas, en deze reflecties en overwegen 
meenemen naar de volgende bijeenkomst. 

TOOL WC-2: OPDRACHTEN GEBRUIKEN DIE VERBONDEN ZIJN AAN DE 
BEROEPSCONTEXT 
 

Deze tool helpt docenten om de vijf opdrachten die het leren verbinden aan de 
beroepscontext kritisch te waarderen. Voortbordurend op hun discussie verkennen 
de docenten de mogelijke impact op het leren bij het gebruik van deze opdrachten 

                                                
23 https://www.youtube.com/watch?v=4pgFHURxC2I  
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in de les en denken ze na over hoe ze een opdracht of opdrachten kunnen gebruiken in hun 
eigen lespraktijk. De tool is gekoppeld aan Tool WC-1 opdrachten verbinden aan de 
beroepscontext en gebruikt dezelfde opdrachten voor de bespreking. U kunt bij deze tool een 
ppt presentatie gebruiken als leidraad24. 
 

Vraag de docenten om in tweetallen gedurende ongeveer 20 minuten te werken 
aan het onderzoeken van de belangrijkste kenmerken van elke opdracht en te 
reflecteren op de mogelijke impact op het leren wanneer de opdracht in de les 

gebruikt wordt. Elk duo kan gevraagd worden om naar een andere opdracht te kijken zodat 
elke opdracht in elk geval door minstens een duo besproken wordt binnen de beschikbare 
tijd. Docenten dienen na te denken over de volgende vragen: 

• Is het voor de opdracht nodig dat leerlingen een rol op zich nemen of dat ze werken 
op een manier die verschilt van wat ze normaal doen? 

• Welke kennis, vaardigheden of begrip kan er gewonnen worden, wiskundig of 
natuurwetenschappelijk gezien of op een andere manier, met het uitvoeren van deze 
opdracht? 

• Op welke manieren kan dit leren verschillen van hoe het bij een conventionelere 
schoolse opdracht gestimuleerd wordt? 

• Helpt de opdracht om leerlingen te motiveren of om de onderzoekende houding van 
leerlingen te stimuleren? 

 

Breng de groep weer bij elkaar om de voornaamste punten uit de besprekingen te 
delen, waarbij er vergelijkingen getrokken worden tussen de opdrachten om 
verschillen die kunnen optreden in het daadwerkelijke leren te identificeren 

wanneer ze in de les gebruikt wordt. 

Docenten kunnen dan een van de opdrachten kiezen en deze uitproberen in de les, 
met of zonder aanpassingen, en observeren hoe de leerlingen reageren. Na de les 
kunnen zij de vragen hieronder (die u op een hand-out kunt overnemen om uit te 

delen) gebruiken voor persoonlijke reflectie en de bespreking met de groep tijdens de 
volgende bijeenkomst. 

                                                
24 Engelstalig voorbeeld: http://mascil-toolkit.ph-freiburg.de/wp-content/uploads/2014/05/WC2-Using-

tasks-that-make-connections-to-WoW.pptx  
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• Waarom koos u deze opdracht voor deze klas? Heeft u de opdracht op enige wijze 
aangepast voordat u deze in de klas gebruikte? 

• Zat de context van de werkplek het leren van wiskunde en/of natuurwetenschappen 
in de weg of ondersteunde deze dat juist? 

• Leidde de opdracht tot leren dat goed bij de doelen van de het curriculum past? Wat, 
indien aanwezig, waren de verschillen? 

• Was de opdracht motiverend voor leerlingen? Welke leerlingen? Waarom? 
• Stimuleerde de opdracht een onderzoekend houding bij de leerlingen? 

TOOL WC-3: OPDRACHTEN ONTWERPEN 
 

Met de deze tool introduceert u een aantal belangrijke principes, die de groep in 
staat stellen om opdrachten te (her)ontwerpen die geschikt zijn voor 
onderzoekend leren en waarin effectieve verbindingen worden gelegd met de 

beroepscontext. De docenten bespreken deze principes in de groep, kijken daarna kritisch 
naar een voorbeeldopdracht en werken tenslotte aan het verbeteren van die opdracht zodat 
die meer mogelijkheden biedt voor onderzoekend leren en beter verbonden is met de 
beroepscontext. U kunt een ppt-presentatie gebruiken als leidraad voor de bijeenkomst25.   
 
Het is een essentieel uitgangspunt van de MaSciL-professionalisering dat docenten de 
gelegenheid krijgen om hun eigen opdrachten, die onderzoekend leren bevorderen en die 
verbonden zijn met de beroepscontext, te ontwerpen. Dit vraagt om zorgvuldige selectie en 
aanpassing van bronnen die het beste passen bij de situatie waarin de docenten en hun 
leerlingen werken. De docenten moeten zich ook bewust zijn van het feit dat de 
mogelijkheden voor onderzoekend leren niet alleen afhankelijk zijn van de geschreven 
opdrachten, maar vooral van de manier waarop die in de klas gebruikt worden. 
 
Als nascholer/begeleider moet u al op de hoogte zijn van de MaScil Guidelines for 
(re)designing tasks, die ook in het Nederlands26 beschikbaar zijn en waarin richtlijnen staan 
voor het (her)ontwerpen van opdrachten.  
 

Start met een introductie van onderstaande benaderingen voor (her)ontwerp. 
Voer een korte discussie over zaken die kunnen spelen bij het (her)ontwerpen. 

                                                
25 Engelstalig voorbeeld: http://mascil-toolkit.ph-freiburg.de/wp-content/uploads/2014/05/Tool-WC-3.pptx  
26 http://www.fi.uu.nl/publicaties/literatuur/2014_mascil_richtlijnen_voor_ontwerp.pdf  
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Het herontwerpen van een gestructureerde schoolboekopdracht 
Het is vaak niet noodzakelijk om van ‘nul’ af te beginnen met het ontwerpen van opdrachten 
die aansluiten op de kenmerken van MaSciL. Het meest gebruikelijke startpunt is een 
opdracht uit een methode (schoolboek) die al gesitueerd is in een rijke (beroeps)context. De 
activiteiten die de leerlingen aangeboden krijgen, zullen, in dit geval, typische schoolboek-
opdrachten zijn: zeer gestructureerd, gesloten, opgedeeld in subvragen, met veel sturing. Bij 
dit soort opdrachten kunt u de (beroeps)context gebruiken, maar de activiteiten aanpassen. 
Dit kunt u doen door ze opener te maken, een betekenisvol doel (en eventueel een 
doelgroep) eraan te verbinden of door te beginnen met een authentiek overkoepelend 
probleem (hele taak eerst) om zo het onderzoekend leren te ondersteunen. 
 
Het verbinden van een onderzoekend-leren-opdracht aan de beroepscontext 
Het startpunt voor het ontwerpen van een MaSciL-opdracht kan ook een bestaande 
onderzoekend-leren-opdracht voor wiskunde of de natuurwetenschappen zijn die nog niet 
gerelateerd is aan de beroepscontext. Het is in dit geval vaak mogelijk om extra contextuele 
informatie uit de beroepscontext toe te voegen, om activiteiten voor de leerlingen te 
formuleren die verband houden met vergelijkbare authentieke voorbeelden uit de 
beroepscontext of om leerlingen een professionele rol te geven en een bij de opdracht 
passend product te bepalen. 
 
Richtlijnen voor (her)ontwerp 
Zie ook het document Guidelines (noot 24) voor een uitgebreidere lijst. 
1. Van een gestructureerde opdracht naar een opdracht die onderzoekend leren ondersteunt 

• Ga op zoek naar het ‘echte probleem’ binnen de context. Neem dit als het 
uitgangspunt voor het herontwerp; 

• Zorg voor mogelijkheden waarmee de leerlingen eigenaar van het probleem kunnen 
worden en een oplossingsstrategie aan kunnen dragen; 

• Sla deelvragen over; 
• Ondersteun het onderzoeksproces van de leerlingen met een passend lesplan (bijv. 

introductie, procesondersteuning en einddoel hebben meer aandacht nodig in 
vergelijking tot een gestructureerde opdracht); 

• Bied richtlijnen voor de uiteindelijke evaluatie/beoordeling. 
 

2. Verbind het met de beroepscontext 
• Verken de context van de opdracht en probeer deze te relateren aan een 

beroepscontext; 
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• Denk na over een beroepsbeoefenaar en een activiteit op de werkvloer die past bij 
deze opdracht; 

• Kies een product dat past bij de beroepscontext en dat gericht is op een passende 
doelgroep. 

 
3. Stimuleer samenwerking en communicatie 

• Vraag om producten die gepresenteerd of besproken kunnen worden; 
• Zorg ervoor dat de opdracht vraagt om samenwerking (bijv. door 

verantwoordelijkheden te delen); 
• Organiseer een moment voor feedback door klasgenoten. 

 
Weest u zich ten slotte bewust van de aan verandering onderhevige rol van de opdracht in 
het leerproces van de leerlingen. In aanvulling op de op inhoud gerichte doelen, heeft de 
nieuwe opdracht tot doel om procesvaardigheden te ontwikkelen. In sommige gevallen kan 
dit ten koste gaan van de aandacht die besteed wordt aan inhoudelijke kennis. In andere 
gevallen kan het juist mogelijkheden bieden om de inhoudelijke kennis te verdiepen of om de 
vaardigheden van de leerlingen beter te beoordelen. 
 
Deel kopieën uit van de twee voorbeeldtaken27. Dit zijn: 

• Voorbeeldopdracht 1: Machine planning – werkblad  
• Voorbeeldopdracht 2: Fencing – hand-out 

U kunt ook uw eigen voorbeelden kiezen, maar let dan goed op de relevante karakteristieken 
van die voorbeelden. 
 

Vraag de docenten om in kleine groepen te werken met een van deze 
voorbeeldtaken. Merk op dat voorbeeldopdracht 1 (‘machine sceduling’) vooral 
richting biedt voor een brede discussie over het leggen van de verbinding met de 
beroepscontext, terwijl voorbeeldopdracht 2 (‘fencing’) de discussie meer richt op 

het ontwikkelen van mogelijkheden voor onderzoekend leren. Bij voorbeeldopdracht 1, biedt 
de docentenhandleiding28, enkele ideeën om de opdracht aan te vullen, maar de bedoeling 
van deze tool en activiteit is dat de docenten hier zelf over nadenken. 
 

                                                
27 Engelstalig: http://mascil-toolkit.ph-freiburg.de/wp-content/uploads/2016/08/WC-3-Machine-planning.pdf en 

http://mascil-toolkit.ph-freiburg.de/wp-content/uploads/2016/08/IE-3-Handout-2.pdf  
28 Engelstalig: http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/28196/   
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Vraag elke kleine groep om de volgende vragen te bespreken: 
• Hoe gestructureerd is de opdracht? 
• Hoe is in de opdracht de verbinding met de beroepscontext gelegd? 
• Welke mogelijkheden zijn er voor samenwerking en communicatie? 

 
Na een korte discussie over de voorbeeldopdracht, gaat elke groep de richtlijnen hierboven 
gebruiken om de opdracht te herontwerpen en suggesties te formuleren voor de manier 
waarop die in de klas gebruikt kan worden om onderzoekend leren te stimuleren en/of 
verbinding te leggen met de beroepscontext. Elke groep noteert op een flap de belangrijkste 
verbeteringen/veranderingen aan de opdracht en de didactische suggesties voor in de les. 
 

 Breng de hele groep weer bij elkaar en vraag elk groepje om hun bevindingen 
en ideeën (op de flap) te presenteren. Bespreek de gemeenschappelijke vragen 
en aandachtspunten die voortkomen uit deze presentaties. 

 
 Om grondig door de ontwerpprincipes heen te gaan en ermee te werken, hebben 
de docenten waarschijnlijk meer tijd nodig dan u in de bijeenkomst kunt bieden. 
Vraag de docenten om voor de volgende bijeenkomst ofwel verder te werken aan 

het herontwerpen van een van de voorbeeldopdrachten, ofwel te werken aan het herontwerp 
van een andere, door de groep geselecteerde, opdracht. De bedoeling is dat ze in de 
volgende bijeenkomst de herontworpen opdrachten presenteren en hun overwegingen bij de 
veranderen ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht toelichten. Bij voorkeur hebben ze 
hun opdracht ook gebruikt in een klas en kunnen ze hun ervaringen inbrengen. 
 

HOE GEBRUIKEN WE OPDRACHTEN IN DE NATUURWETENSCHAPPELIJKE 
LESSEN OM VERBINDING MET DE BEROEPSCONTEXT TE LEGGEN? 
 
De verzameling Nederlandse lesmaterialen van MaSciL vindt u op: 
http://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/subsets/mascil_nl/. 
De (grotere) verzameling Engelstalige materialen vindt u hier: 
 http://www.mascil-project.eu/classroom-material.  
Beide collecties bevatten een breed scala aan opdrachten die gebruikt kunnen worden om 
het leren in de les te verbinden aan de beroepscontext. Daarnaast bestaan er in de meeste 
landen ook andere vergelijkbare verzamelingen waarin docenten op zoek kunnen gaan naar 
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opdrachten die passen bij deze doelstelling, bijvoorbeeld (in het Nederlands) 
http://www.primas-project.eu/nl/index.do (gericht op onderzoekend leren). 
 
In deze toolkit bieden we voor bovenstaande vraag, drie tools aan, gebaseerd op 
(Engelstalige) natuurwetenschappelijke opdrachten uit de MaSciL database, uit de de Stem 
Centre e-bibliotheek (https://www.stem.org.uk/resources) en van de Nuffield foundation 
http://www.nuffieldfoundation.org/science-education.  
 
Dit zijn de volgende tools: 
Tool WD-1: vergelijken van opdrachten 
Tool WD-2: verbinden van opdrachten aan de beroepscontext 
Tool WD-3: verbinden met de wereld van de tuinbouwindustrie 
 

TOOL WD-1: VERGELIJKEN VAN OPDRACHTEN 
 

Met deze activiteit verkent u drie Engelstalige opdrachten, twee uit de MaSciL-
database en een van het Nationale STEM Centre (GB). Docenten verkennen de 
opdrachten en denken na over hoe, en hoe goed, deze opdrachten leerlingen 

ervaringen bieden die gezien kunnen worden als authentieke ‘beroeps-achtige’ activiteiten. U 
kunt bij deze tool een ppt-presentatie als leidraad gebruiken29. 
 
De eerste opdracht, op de schroothoop30 (on the scrap heap) heeft als doel leerlingen het 
verschijnsel roest te laten onderzoeken door middel van proeven en vanuit een meer 
theoretische aanpak. De omvang van het onderzoek en het verwachtingsniveau kan 
aangepast worden aan de leeftijdscategorie van de leerlingen en hun vaardigheden. 
 
De presentatie van de opdracht op de website bevat enige achtergrondinformatie en 
ondersteuning voor docenten; in deze tool bieden we meer gedetailleerde ondersteuning. 
 
De omschrijving van de opdracht bevat de tekst: “het probleem van corrosie komt op vele 
terreinen in de beroepscontext voor. Het begrip van het fenomeen roest ligt aan de basis 
voor verder onderzoek naar corrosie." 

                                                
29 Engelstalig voorbeeld: http://mascil-toolkit.ph-freiburg.de/wp-content/uploads/2014/03/comparing.pptx  
30 http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/22028/  



   

© University of Nottingham/mascil Consortium - CC	BY-SA	4.0	mascil	consortium	2014	

The	mascil	project	has	received	funding	from	the	European	Union’s	Seventh	Framework	Programme	for	research,	technological	

development	and	demonstration	under	grant	agreement	no	320	693	

 

50 

 
Deel kopieën van de eerste opdracht uit en bespreek met de hele groep hoe de 
opdracht aansluit op de beroepscontext en op welke manieren de leerlingen 
mogelijk te werk zullen gaan met dit deel van de opdracht. U kunt een aantal of alle 

van de volgende vragen naar behoefte gebruiken: 
• Hoe verhoudt deze context zich volgens u tot de beroepenwereld? 
• Op welke manieren kunt u uw leerlingen stimuleren om het belang van deze 

context voor de realiteit te waarderen? (De groep kan bijvoorbeeld suggereren om 
de leerlingen foto’s of video’s te tonen van industriële contexten waarbij roest een 
gevaar is); 

• Welke rol neemt de leerling op zich wanneer hij deze opdracht maakt? (In deze 
versie van de opdracht werkt de leerling zoals ‘normaal’ in de les); 

• Is het belangrijk dat leerlingen zich bewust zijn van de rol die ze op zich nemen? 
• Zou u deze opdracht in de klas gebruiken om verbanden tussen 

schoolnatuurwetenschappen en de beroepscontext duidelijk te maken? Zou u 
deze gebruiken in uw ‘gewone’ lessen zonder de nadruk te leggen op de 
connectie met de beroepscontext? 

 
Bekijk nu de volgende twee opdrachten: Waterkwaliteit: zwemmen zonder risico?31 
en Voyager goes interstellar32. 
In kleine groepen, vergelijken docenten de opdrachten op het gebied van hun relatie 

met de beroepscontext. Vraag ze om hun antwoorden op onderstaande vragen te noteren. 
Maak hiervoor eventueel een hand-out33. 

• Welke van deze opdrachten ligt het dichtst bij de beroepscontext? Waarom? 
• Welke opdracht zou waardevoller zijn in het bij leerlingen benadrukken van hoe de 

natuurwetenschappelijke vakken op school verband houden met de beroepscontext? 
• Welke context zal uw leerlingen het meest aanspreken, en waarom? Hoe zou u hun 

interesse optimaal kunnen benutten om ze betrokken te krijgen bij 
natuurwetenschappen in het algemeen? 

• Welke context is authentieker? Doet dat ertoe? 

                                                
31 Engelse versie: http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/22001/  
32 Engelse versie: http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/28013/  
33 Engels: http://mascil.mathshell.org.uk/wp-content/uploads/2014/03/Science-tasks-for-WoW-Handout.pdf  
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• Welke activiteit zou het beste zijn voor het lesgeven in natuurwetenschappen? 
Welke is het beste voor het betrokken krijgen van uw leerlingen? Welke is 
authentieker, en doet het ertoe? 
 

Vraag de docenten om een opdracht te kiezen (mag overal vandaan, maar het 
moet leerlingen de ruimte bieden om de link te leggen met de beroepscontext) 
welke zij zouden willen gebruiken met hun leerlingen.  

 
Laat de groep kan samen een of meer (onderzoeks)vragen opstellen die zij zouden willen 
beantwoorden over het gebruik van de opdrachten die zij gekozen hebben (bijvoorbeeld; ‘op 
welke manieren raken de leerlingen betrokken bij de context?’). 
 
Vraag de docenten de opdracht in de klas uit te voeren en observaties te noteren die hen in 
staat stellen om de (onderzoeks)vraag te beantwoorden. Vraag hen zich erop voor te 
bereiden om over hun bevindingen te rapporteren in de volgende bijeenkomst. Wanneer ze 
verslag uitbrengen, is het niet de bedoeling dat ze alleen reflecteren op ‘hoe het ging’, maar 
ook op wat ze denken dat de leerlingen geleerd hebben en wat zijzelf geleerd hebben. 
 

TOOL WD-2: HET VERBINDEN VAN OPDRACHTEN AAN DE BEROEPSCONTEXT 
 

Bij deze opdracht verkennen de docenten beschikbare bronnen met lesmaterialen 
voor onderwijs in de natuurwetenschappen. Ze denken na over welke verbindingen 
er gelegd worden met de beroepscontext en bespreken of en hoe ze deze 

verbanden explicieter zouden kunnen maken. 
 

Vraag de groep welke bronnen ze kennen waarop lesmaterialen die verband 
houden met de beroepscontext te vinden zijn, en bespreek dat er nog veel meer 
beschikbaar zijn op het internet; natuurlijk zijn sommige bronnen beter dan andere, 

en een aantal zijn effectiever in het leggen van verbindingen met de beroepscontext. Toon 
de groep de Engelstalige bronnen op de website 
http://www.nuffieldfoundation.org/stem/nuffield-stem-futures  bekijk bijvoorbeeld de 
beschikbare bronnen voor Pod 2 Waste (afval). Deze bronnen zijn geplaatst binnen 
realistische contexten en bevatten leeractiviteiten voor leerlingen.  
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U kunt natuurlijk ook andere (Nederlandse) bronnen34 kiezen, die passen bij de 
natuurwetenschappelijke vakken en waarin een relatie met de beroepscontext wordt gelegd.  
 

Vraag nu de docenten om in tweetallen de bronnen gedetailleerder te verkennen. 
Ze kunnen bijvoorbeeld een aantal van de (ondersteunende) materialen 
downloaden en nadenken over hoe zij deze zouden gebruiken in hun lessen. 

 
Vraag hen na te denken over manieren waarop er verbanden worden gelegd met de 
beroepscontext. Vraag ze hun ideeën op te schrijven, deel daarbij eventueel een hand-out 
met vragen uit35. Ze zouden vooral de nadruk moeten leggen op hoe door dit soort 
klassenactiviteiten het inzicht van hun leerlingen over de vele manieren waarop 
natuurwetenschappen in de beroepscontext toegepast worden, vergroot wordt. 
 

Vraag tenslotte de tweetallen eerst om wat van hun ideeën te delen. Laat daarna 
de groep een onderzoeksvraag opstellen voor wanneer ze een aantal van dit type 
opdrachten of activiteiten uitvoeren in hun les(sen). Moedig ze aan om hierbij te 

focussen op het verbinden van de natuurwetenschappen op school en de beroepscontext. In 
een volgende bijeenkomst brengen zij verslag uit over hun ervaringen en bevindingen. 
 

TOOL WD-3: VERBINDEN MET DE WERELD VAN DE TUINBOUWINDUSTRIE 
 

Met deze activiteit verkent u een opdracht die geplaatst is in de tuinbouwindustrie. 
De tuinbouwindustrie houdt zich bezig met het omgaan met planten gedurende alle 
groeifases en het produceren van gezonde planten. Vanuit economische 

overwegingen is elke plant een investering voor het bedrijf en moet verspilling dus beperkt 
worden. Essentieel in deze industrie is begrip van planten en de wijze waarop een 
wetenschappelijke aanpak de besluitvorming kan beïnvloeden. 

Kijk om te beginnen de Engelstalige video36 en denk na over hoe deze video 
gebruikt zou kunnen worden voor a) het stimuleren van een onderzoekend 
houding en b) het binnenhalen van de beroepscontext in de les.  

                                                
34 Bijvoorbeeld www.ecent.nl (lesmateriaal zelf selecteren op relatie met beroepscontext) of http://betavak-nlt.nl/  
35 Engels voorbeeld: http://mascil.mathshell.org.uk/wp-content/uploads/2014/03/Science-in-wow-handout.pdf  
36 https://www.youtube.com/watch?v=MOSLInL1_pw  
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Bespreek de reacties van de groep op de video, waarbij vooral de nadruk wordt gelegd op 
ideeën over hoe, en hoe goed, deze video de beroepscontext de klas in kan halen. De 
volgende vragen kunnen de discussie op gang brengen: 

• Is dit een werkplekcontext die uw leerlingen zullen herkennen? 
• Op welke manieren zou u de leerlingen aan kunnen moedigen om na te denken over 

wetenschappelijke vragen die uit de context naar voren komen? 
• Op welke manieren, en in welke mate, geeft de video beroepskeuzebegeleiding? 
•  

Deel vervolgens krijgen het werkblad37 met de opdrachten voor de leerlingen uit.  
Vraag de docenten om zich voor te stellen hoe hun leerlingen op de opdracht 
zouden reageren en vraag ze om samen met iemand de hand-out Leerling 
reacties op de Tuinbouwopdracht in te vullen. 

Het gaat om de volgende vragen: 
• Welke wetenschappelijke kennis en vaardigheden en manier van leren nemen de 

leerlingen mee nadat ze deze opdrachten hebben gemaakt? 
• Welke problemen ervaren ze mogelijk met het experiment en de met de 

verslaglegging? 
• Wat leren de studenten van de video? 
• Hoe goed brengt deze activiteit de beroepscontext in de klas (in de ogen van de 

leerling)? 
 

Roep de groep weer bijeen en hou een korte bespreking waarin ze hun ideeën 
delen. 
 
Wordt het als groep eens over een onderzoeksvraag, die gaat over de 
effectiviteit van deze opdracht om de beroepscontext de klas in te halen. Vraag 
de docenten om wanneer ze deze opdracht gaan uitvoeren in hun klas(sen), de 

onderzoeksvraag in het oog te houden. Vraag ze verslag over hun bevindingen uit te 
brengen aan de groep. 
 
 
 
 

                                                
37 in het Engels: http://mascil.mathshell.org.uk/wp-content/uploads/2014/03/TC-Horticulture-Student-sheet.pdf  



   

© University of Nottingham/mascil Consortium - CC	BY-SA	4.0	mascil	consortium	2014	

The	mascil	project	has	received	funding	from	the	European	Union’s	Seventh	Framework	Programme	for	research,	technological	

development	and	demonstration	under	grant	agreement	no	320	693	

 

54 

HOE GEBRUIKEN WE SPECIFIEKE OPDRACHTEN IN DE WISKUNDELES OM 
DE VERBINDING TE LEGGEN MET DE BEROEPSPRAKTIJK? 
 
De verzameling Nederlandse lesmaterialen van MaSciL 
(http://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/subsets/mascil_nl/) en de (grotere) verzameling 
Engelstalige materialen (http://www.mascil-project.eu/classroom-material) bevatten een 
breed scala aan opdrachten die gebruikt kunnen worden om het leren in de les te verbinden 
aan de beroepscontext. Daarnaast bestaan er in de meeste landen ook andere vergelijkbare 
verzamelingen waarin docenten op zoek kunnen gaan naar opdrachten die passen bij deze 
doelstelling, bijvoorbeeld (in het Nederlands) http://www.primas-project.eu/nl/index.do 
(gericht op onderzoekend leren). 
 
De toolkit heeft een tool met als doel te laten zien hoe specifieke opdrachten kunnen worden 
gebruikt om wiskunde te verbinden aan de beroepscontext. De tool biedt een keuze uit drie 
(Engelstalige) opdrachten.  
 
Tool WE-1: Opdrachten gebruiken in de wiskundeles die aansluiten op de beroepspraktijk 
 

TOOL WE-1: OPDRACHTEN GEBRUIKEN IN DE WISKUNDELES DIE AANSLUITEN 
OP DE BEROEPSPRAKTIJK  

	

In deze tool verkennen we hoe wiskundige opdrachten gebruikt kunnen worden 
om het leren op school aan te laten sluiten bij de beroepspraktijk. Er is één tool 

waarbij drie voorbeeldopdrachten worden aangeboden die binnen deze tool gebruikt kunnen 
worden. Kies bij het gebruik van deze tool de voorbeeldopdrachten die het meest geschikt 
zijn voor de betrokken docenten. Als u bijvoorbeeld werkt met docenten van wie de 
leerlingen waarschijnlijk gemotiveerd worden door opdrachten die plaatsvinden in de 
financiële wereld, gebruik dan de opdracht 1. Voor wie geïnteresseerd is in design of 
schrijven kan een van de andere twee voorbeeldopdrachten gebruikt worden. 
De MaSciL verzamelingen bieden ook andere opdrachten die gebruikt kunnen worden om 
het leren in de les aan te laten sluiten op de beroepspraktijk. Er zijn ook verschillende 
nationale databanken die docenten kunnen doorzoeken voor opdrachten die aansluiten bij dit 
doel. 
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 De tool biedt de mogelijkheid om lesactiviteiten te onderzoeken in de context van 
de beroepspraktijk. De docenten kunnen ervoor kiezen om allemaal dezelfde 

opdracht te verkennen of in kleine groepen aan verschillende opdrachten te werken om zo 
toe te werken naar een wat algemenere einddiscussie.  
 
Introduceer de activiteit door uit te leggen dat het doel is om te verkennen hoe we 
opdrachten in de context van de beroepspraktijk kunnen gebruiken om wiskundige activiteit 
te stimuleren. 
 

 Geef aan tweetallen docenten onderstaande vragen over de mogelijke reacties 
van leerlingen op de wiskundige activiteit die zij gaan uitvoeren (maak eventueel 
een hand-out38) 

• Welke wiskundige kennis, vaardigheden en manier van leren nemen de leerlingen 
waarschijnlijk mee uit deze activiteit? 

• Welke problemen zouden ze kunnen hebben met a) begrijpen welke wiskunde er 
nodig is en b) het gebruiken van wiskunde om de situatie te modelleren? 

• Wat kunnen leerlingen leren van de video? 
• Hoe goed werkt deze activiteit in het binnenhalen van de beroepspraktijk in de klas? 

Licht uw antwoord toe. 
 
Deel ook een van de opdrachten uit, samen met de bijbehorende docentenhandleiding  
Oopdracht 1: Wiskunde in verzekeringen39  

zie ook bijlage 1, in deze toolkit en een spreadsheet40  
Opdracht 2: Wiskunde in de architectuur41  
 Er zijn video’s42  (in Engels en Nl) beschikbaar over het werk van een architect 
Opdracht 3: Wiskunde in de journalistiek43                   
                                                
38 Engelse versie: http://mascil.mathshell.org.uk/wp-content/uploads/2014/03/Architecture-Handout1.pdf  
39 Engelse versie (p.8-9) van http://mascil.mathshell.org.uk/wp-content/uploads/2014/03/7115-EngagingMaths.pdf  
40 http://mascil.mathshell.org.uk/wp-content/uploads/2014/03/Life-insurance-model.xlsx  
41 Engelse handout met al het materiaal: http://mascil.mathshell.org.uk/wp-content/uploads/2014/03/Architecture-

Handout1.pdf , de opdracht in het Nederlands: http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/28187/  
42 Engels: http://www.youtube.com/watch?v=PUiRDfHdyws of Nederlands: 

http://www.youtube.com/watch?v=TTYrTh0Jdec   
43 Engels: http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/28259/, Nederlands: 

http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/28260/  
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 Vraag de docenten om hun antwoorden op de vragen uit te wisselen en na te 
denken over hoe de voorspelde reacties van de leerlingen van invloed kunnen zijn 
op de manier waarop de docenten de opdracht in hun les willen inzetten. Probeer 

een samenvatting te maken van het ‘wiskundig leren’ dat de docenten verwachten. 
 
Introduceer nu de modelleercyclus die gebruikt wordt om de wiskundige activiteiten van 
leerlingen in beeld te brengen volgens het raamwerk van PISA44 (zie onderstaande diagram). 
Controleer of iedereen de processen begrijpt en hierover nagedacht heeft bij hun reacties op 
de vraag "Welke wiskundige kennis zullen leerlingen waarschijnlijk opsteken van deze 
opdracht?" 
 

 
Modeleercyclus (OECD 2013) 
 
Wake (2015) schrijft: 
“De belangrijke processen wanneer men van een contextuele naar een wiskundige 
wereld en vice versa gaat zijn: 

• Formuleren - waarbij relevante wiskunde geïdentificeerd wordt die kan leiden tot 
een oplossing voor, of het geven van betekenis aan, het probleem. Een 
passende wiskundige structuur en een representatie hiervan wordt ontwikkeld 
door vereenvoudigde veronderstellingen op te stellen en variabelen te 
identificeren. 

                                                
44 Programma of International Student Assessement 
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• Toepassen - betreft wiskundig redeneren wat voortbouwt op een hoeveelheid 
aan concepten, procedures, feiten en tools om tot een wiskundige oplossing te 
komen. 

• Interpreteren en evalueren- betreffen het begrijpelijk maken en het beschouwen 
van de validiteit van de wiskundige resultaten/oplossing met betrekking tot de 
context waarin het probleem zich voordoet. 

De cyclische representatie van dit totale proces laat zien dat een aanscherping of 
een compleet andere gedachtegang over de wiskundige structuur als voorstelling 
van de werkelijkheid misschien wenselijk of zelfs noodzakelijk. Het is ook 
belangrijk om in gedachten te houden dat vooruitgang in de cyclus niet 
noodzakelijkerwijs eenrichtingsverkeer is, aangezien in elke fase de behoefte kan 
bestaan om het denken te verfijnen wanneer de potentiële effecten van de 
beslissingen die genomen zijn duidelijk worden en onderweg aangepast dienen te 
worden." 

 
Geef wat tijd om na te denken over hoe de opdracht(en) die docenten gekozen hebben de 
betrokkenheid van leerlingen in deze processen zullen bevorderen. Denk na over hoe een 
onderzoekende aanpak leerlingen zal betrekken bij het verkennen van de effecten van het 
hebben van verschillende aannames over antwoorden/uitkomsten. 
 
Dit soort wiskundig denken is zeer belangrijk op de werkplek. Zoals Wake (2015) schrijft:  

"Fundamenteel voor het begrip dat ten grondslag ligt aan succesvolle rekenkundige 
activiteit in zulke gevallen (werkplekken), is de ontwikkeling van inzicht in het 
samenspel tussen variatie van een factor in de realiteit en een factor in de wiskunde of 
vice versa. Het woord samenspel is hier specifiek en met zorg gekozen om de ideeën 
van wederkerige en wederzijdse actie en reactie te representeren. Kritisch bevragen is 
essentieel in het proces van het ontwikkelen van inzicht in dergelijke verbanden en 
vragen die, bijvoorbeeld, beginnen met, "Wat als...?" dienen daarin meegenomen te 
worden. 

 
Beschouw bijvoorbeeld de volgende "Wat als..." vragen die hier voor de verschillende 
opdrachten aangeboden worden:  
 
Opdracht 1: Wat als ... er verschillende rentetarieven gebruikt worden? ... de rente over 
kortere periodes samengesteld wordt? ... elk jaar een klein bedrag van de rekening gehaald 
wordt?  
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Opdracht 2: Wat als ... er meer ruimte zou zijn voor motoren? ... er meer plekken zouden zijn 
voor gehandicapten? ... elke auto meer ruimte nodig had? 
 
Opdracht 3: Wat als ... er meer/minder mensen waren per oppervlakte-eenheid? ... we onze 
schattingen zouden veranderen voor de afmetingen van de ruimte waar we over nadenken?  
 
Bespreek hoe de voorgestelde aanpak hier weerspiegelt op welke wiskundige manieren er 
gewerkt wordt in de beroepspraktijk. 
 

Vraag docenten om individueel een plan voor een les te maken, wellicht door één 
van de aangeboden opdrachten aan te passen waarbij ze rekening houden met 
een aantal van de besproken punten. Ze kunnen dit tijdens de bijeenkomst doen 

wanneer daar tijd voor is, of anders later. 
 

Breng de groep weer bij elkaar om na te denken over een onderzoeksvraag die zij 
misschien willen onderzoeken, zoals de effectiviteit van een voorbeeldopdracht 
die zij besproken hebben om de beroepspraktijk de klas binnen te halen.  

 
 Vraag de docenten om samen één opdracht te kiezen die zij voor de volgende 
bijeenkomst in een klas gaan gebruiken. Bij het gebruiken van de opdracht 
moeten ze hun onderzoeksvraag in het achterhoofd houden en reflecteren op wat 

er gebeurt in de klas. Vraag hen er rekening mee te houden dat ze de volgende keer verslag 
kunnen doen aan de rest van de groep. Als ondersteuning van het reflectieproces, kunnen 
zijn hierbij de vragen gebruiken die bij de introductie van de opdrachten zijn gesteld (zie 
hierboven). 
 

WAT KUNNEN DOCENTEN DOEN OM LEERLINGEN AAN TE MOEDIGEN 
EXACTE VAKKEN TE KIEZEN?  
 
Volgens het Eurydiceverslag (2011) is “het behouden van vaardigheden op een hoog niveau 
op deze [STEM45] gebieden cruciaal voor de economie, daarom is het streven naar een 
groter aandeel van STEM-afgestudeerden een belangrijk doel in alle Europese landen.” (p. 
93).  
                                                
45 Science Technoligy Engineering and Mathematics 
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Het lijkt er echter op dat leerlingen natuurwetenschappen en wiskunde op school vaak niet 
als relevant zien voor hun toekomstige werkend-leven en dat ze de neiging hebben om een 
beroep in de natuurwetenschappen, wiskunde en engineering op beperkte en stereotypische 
manieren te zien (Archer, Osborne, & DeWitt, 2012; Eurydice, 2011a; Vorderman, Porkess, 
Budd, Dunne, & Rahman-hart, 2011). 
   
Onderzoek46 -onder andere in de UK- heeft aangetoond aan dat docenten een belangrijke rol 
spelen in het beïnvloeden van de keuze van jongeren om een exact vak te kiezen (zie 
bijvoorbeeld Archer et al, 2011). 
 
Docenten spelen een belangrijke rol in het helpen van leerlingen bij het maken een 
weloverwogen beroepskeuze. Deze rol wordt echter te vaak verwaarloosd. Het gebruik van 
deze tool zal hun bewustzijn vergroten en ze het volgende bieden: 

• Informatie om hun advies aan jongeren te geven; 
• Werkwijzen om carrières in de exacte vakken aantrekkelijker te maken voor jongeren. 

 
Veel docenten in wiskunde- en natuurwetenschappen hebben onvoldoende vertrouwen in 
hun mogelijkheden om carrièreadvies te geven, en zien dit niet als hun rol. Er kan echter 
beargumenteerd worden dat zij hier wel degelijk enige verantwoordelijkheid in hebben en er 
is veel ondersteuning te vinden op internet. 
 
Bij dit onderwerp horen twee tools: 

• Tool WF-1: Docenten natuurwetenschappen en carrièreadvies 
• Tool WF-2: Docenten wiskunde en carrièreadvies 

 

TOOL WF-1: DOCENTEN IN DE NATUURWETENSCHAPPEN EN 
CARRIÈREADVIES 
 

Deze tool heeft als doel om de docenten bewuster te maken van de belangrijke rol 
die zij spelen in het beïnvloeden van de beroepskeuzes van hun leerlingen en om 
de docenten wat ideeën te bieden hoe ze dit goed kunnen doen. 

                                                
46 Engels: http://mascil.mathshell.org.uk/wp-content/uploads/2014/03/10FactsandFictionsfinalversion.pdf  
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Begin een discussie met de hele groep waarbij de focus ligt op wat docenten en 
scholen doen om hun leerlingen carrièreadvies te geven.  
 
Stel de volgende vragen en laat de docenten deze in tweetallen beantwoorden. 
Vraag hen de antwoorden te noteren. U kunt hier een hand-out47 voor maken. 
Vragen: 

• Hoe ziet u uw rol als bron van carrière-informatie voor uw leerlingen? 
• Hoe verwerkt u carrièreadvies in uw lessen? 
• Hoe kunt u carrièreadvies nog meer verwerken in uw lessen? 

 
Breng de groep weer bij elkaar en bespreek kort hun antwoorden, vooral die op 
de laatste vraag.  
 

Toon ze de Nuffield Foundation website48, die uitgebreid materiaal bevat om docenten te 
ondersteunen in het promoten van een carrière in de natuurwetenschappen. Dit geeft aan 
dat het werken aan carrières met jongeren uit verschillende onderdelen kan bestaan.  

“Het geijkte een-op-een gesprek voor advies en begeleiding is slechts een klein 
onderdeel van het keuzeproces van leerlingen voor hun toekomstige carrièrepad. 
Docenten in de natuurwetenschappen zouden de kansen moeten pakken om hun vak 
te verbinden aan mogelijke toekomstige studies en leerlingen laten zien hoe het vak 
zich verhoudt tot de beroepspraktijk.”  

 
Het document van Nuffield49 suggereert de volgende benaderingen: 

• Betrek rolmodellen of casestudies in de les zoals een filmpje van iemand die werkt in 
het onderzoeksveld/bedrijfsleven; 

• Doe een rollenspel als deel van een practicum; zet de opdracht op met de leerlingen 
in een bepaalde rol (vertel ze dit op voorhand) en vraag ze hun bevindingen te 
presenteren of te debatteren vanuit tegengestelde standpunten gerelateerd aan het 
practicum – het is nog beter om mensen uit de praktijk uit te nodigen om de 
presentaties te bezoeken; 

                                                
47 Voorbeeld in het Engels: http://mascil.mathshell.org.uk/wp-content/uploads/2014/05/science-teachers-and-

careeers-advice.pdf  
48 Engels http://www.nuffieldfoundation.org/practical-work-learning/introduction-science-workplace  
49 Engels http://mascil.mathshell.org.uk/wp-content/uploads/2014/05/Introduction-to-Science-in-the-workplace.pdf  
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• Bouw momenten in voor het ontwikkelen van carrièrevaardigheden en reflectie in een 
practicum zodat leerlingen op hun eigen vaardigheden of interesses/waarden kunnen 
reflecteren en ze in relatie tot een carrière in de wetenschappen zien; 

• Kies een plaatselijk bedrijf of een organisatie met expertise in een exact gebied wat 
verband houdt met het vak; betrek deze bij uw onderwijs en laat zien wat ze doen – 
regel een bezoek of snuffelstage – ontwikkel op basis hiervan nieuwe lessen;  

• Voeg ook individuele carrièreonderzoeksactiviteiten voor leerlingen toe als onderdeel 
van een opdracht in de les of als huiswerk: laat de leerlingen informatie zoeken over 
een banen of routes naar banen – of over belangrijke aspecten aan carrières zoals 
salaris, kwalificaties, belangrijke rollen; 

• Betrek uw leerlingen en doe wat onderzoek met ze naar hun eigen bewustwording en 
interesses in een baan op het gebied van de (natuur)wetenschap. Vervolg dit door 
met collega’s en de schooldecanen een gezamenlijke activiteit te ontwikkelen (die 
gebaseerd kan zijn op bovenstaande suggesties). Gebruik de resultaten bij open 
dagen en keuzebijeenkomsten met ouders. 

 
Vraag de docenten tenslotte om te experimenteren met een of meer van deze benaderingen 
en hun bevindingen bij de volgende bijeenkomst weer te delen met de groep. 
 

Andere bronnen die de docenten mogelijkerwijs willen bekijken zijn: 
 
 

Engels: 
• De website van National Guidance Research Forum, met een online leermodule over 

carrieres in STEM: (http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/ier/ngrf/stem/)  
• het Carrièregedeelte van de National Stem Centre website 

(https://www.stem.org.uk/elibrary/collection/2928  )   
• de Future Morph website gevuld met hulpmiddelen, nuttige informatie, case studies, 

een database met bronnen met links naar nuttige externe website 
Nederlands (gericht op leerlingen): 
http://www.natuurkunde.nl/artikelen/2657/beroepen-en-studies-met-natuurkunde-in-je-profiel 
http://www.exactwatjezoekt.nl/ 
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TOOL WF-2: WISKUNDEDOCENTEN EN CARRIÈREADVIES 
 
Deze tool heeft als doel om de docenten bewuster te maken van de belangrijke 
rol die zij spelen in het beïnvloeden van de beroepskeuzes van hun leerlingen en 
om de docenten wat ideeën te bieden hoe ze dit goed kunnen doen. 
 
Begin een discussie met de hele groep waarbij de focus ligt op wat docenten en 
scholen doen om hun leerlingen carrièreadvies te geven.  
 
Stel de volgende vragen en laat de docenten deze in tweetallen beantwoorden. 
Vraag hen de antwoorden te noteren. U kunt hier een hand-out50 voor maken. 
Vragen: 

• Hoe ziet u uw rol als bron van carrière-informatie voor uw leerlingen? 
• Hoe verwerkt u carrièreadvies in uw wiskundelessen? 
• Hoe kunt u carrièreadvies nog meer verwerken in uw wiskundelessen? 

 
Breng de groep weer bij elkaar en bespreek kort hun antwoorden, vooral die op 
de laatste vraag.  
Toon ze de Engels website http://www.mathscareers.org.uk/teachers/, die 

uitgebreid materiaal bevat om docenten te ondersteunen in het promoten van een carrière in 
de wiskunde. 
 
Onderzoek van de Nuffield Foundation (UK) suggereert de volgende benadering voor 
docenten in de natuurwetenschappen51. Veel van deze suggesties zouden ook toegepast 
kunnen worden in de wiskundeles. 

• Betrek rolmodellen of casestudies in de les zoals een filmpje van iemand die werkt in 
het onderzoeksveld/bedrijfsleven; 

• Doe een rollenspel als deel van een practicum; zet de opdracht op met de leerlingen 
in een bepaalde rol (vertel ze dit op voorhand) en vraag ze hun bevindingen te 
presenteren of te debatteren vanuit tegengestelde standpunten gerelateerd aan het 

                                                
50 Voorbeeld in het Engels: http://mascil.mathshell.org.uk/wp-content/uploads/2014/05/science-teachers-and-

careeers-advice.pdf  
51 Engels: http://mascil.mathshell.org.uk/wp-content/uploads/2014/05/Introduction-to-Science-in-the-workplace.pdf  
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practicum – het is nog beter om mensen uit de praktijk uit te nodigen om de 
presentaties te bezoeken; 

• Bouw momenten in voor het ontwikkelen van carrièrevaardigheden en reflectie in een 
practicum zodat leerlingen op hun eigen vaardigheden of interesses/waarden kunnen 
reflecteren en ze in relatie tot een carrière in de wetenschappen zien; 

• Kies een plaatselijk bedrijf of een organisatie met expertise in een exact gebied wat 
verband houdt met het vak; betrek deze bij uw onderwijs en laat zien wat ze doen – 
regel een bezoek of snuffelstage – ontwikkel op basis hiervan nieuwe lessen;  

• Voeg ook individuele carrièreonderzoeksactiviteiten voor leerlingen toe als onderdeel 
van een opdracht in de les of als huiswerk: laat de leerlingen informatie zoeken over 
een banen of routes naar banen – of over belangrijke aspecten aan carrières zoals 
salaris, kwalificaties, belangrijke rollen; 

• Betrek uw leerlingen en doe wat onderzoek met ze naar hun eigen bewustwording en 
interesses in een baan op het gebied van de (natuur)wetenschap. Vervolg dit door 
met collega’s en de schooldecanen een gezamenlijke activiteit te ontwikkelen (die 
gebaseerd kan zijn op bovenstaande suggesties). Gebruik de resultaten bij open 
dagen en keuzebijeenkomsten met ouders. 

 
Vraag de docenten tenslotte om te experimenteren met een of meer van deze benaderingen 
en hun bevindingen bij de volgende bijeenkomst weer te delen met de groep. 
 

Andere bronnen die zij mogelijkerwijs willen bekijken zijn: 
• De website van National Guidance Research Forum, met een online 

leermodule over carrieres in STEM: 
(http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/ier/ngrf/stem/)  

• het Carrièregedeelte van de National Stem Centre website 
(https://www.stem.org.uk/elibrary/collection/2928  )   

• de Future Morph website http://www.futuremorph.org/careers-staff/ gevuld met 
hulpmiddelen, nuttige informatie, case studies, een hulpmiddelendatabase met links 
naar nuttige externe websites. 

• In het Nederlands: http://www.exactwatjezoekt.nl/  
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DOMEIN: ONDERZOEKEND LEREN 
 

 

MaSciL is gebaseerd op het beeld dat onderzoekend leren voordelen heeft maar 
dat zowel docenten als leerlingen deze benadering lastig vinden. Een van de 
partners van MaSciL, Suzanne Kapelari, spreekt in deze video 

http://youtu.be/95rPiLZgug4  over haar kennis van Onderzoekend Leren. 
 
Een belangrijk aspect van onderwijs dat gebaseedd is op is Onderzoekend Leren is een 
gedeelde visie op wat we bedoelen met ‘onderzoekend’. Het Eurydiceverslag Science 
Education in Europe: National Policies, Practices and Research (Eurydice, 2011a) verkent 
het begrip onderzoekend leren, en stelt: 

 “Bell et al. (2005) bieden een model om om te gaan met verschillende benaderingen 
van onderzoekend leren. Ze beschrijven een model dat vier categorieën bevat die 
variëren aan de hand van de hoeveelheid informatie die de leerling geboden wordt. 
De eerste categorie, ‘bevestiging onderzoek’, is het meest docent-gericht waarbij de 
leerling de meeste informatie aangeboden krijgt, de andere niveaus zijn 
'gestructureerd onderzoek', 'begeleid onderzoek', en 'open onderzoek'. Op het 
‘bevestigingsniveau’ kennen de leerlingen de verwachte uitkomst; aan de andere kant 
van deze schaal (‘open onderzoek’), formuleren leerlingen zelf de vragen, kiezen ze 
de methodes en doen ze zelf een voorstel voor oplossingen.” (p. 70). 
 

Hetzelfde verslag citeert echter ook Barrow (2006), die zegt: 
“Onderzoekend leren is een groot onderzoeksterrein, en toch is er nog altijd geen 
consensus over wat onderzoekend leren (inquiry) inhoudt” (p. 105). 

 

Wat betreft leren draait het bij Onderzoekend Leren om het wekken van de interesse van 
leerlingen in problemen in de wereld en in de ideeën om hen heen. Op de werkvloer kan het 
hierbij gaan om observeren en het stellen van vragen over situaties. Als hun vragen te 
complex zijn, kunnen ze proberen om de situatie te vereenvoudigen of te modelleren. Ze 
kunnen dan proberen hun vragen te beantwoorden door gegevens te verzamelen en te 
analyseren, te modelleren en representaties te maken en door de verbinding te leggen met 
hun eerdere kennis. Ze proberen vervolgens hun bevindingen te interpreteren, waarbij ze 
controleren of deze accuraat en logisch zijn, voordat ze hun bevindingen met anderen delen. 
Dit proces ontbreekt vaak in het leslokaal omdat de docent regelmatig aangeeft wat de 
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leerling moet observeren, de vragen aanbiedt, de te gebruiken aanpak voordoet en de 
resultaten controleert. Leerlingen wordt slechts gevraagd de instructies te volgen.  
 
Dit domein biedt tools die aanzetten tot 

• Nadenken over onderzoekend leren op een abstract niveau; 
• Ervaren hoe het voelt om te werken aan opdrachten die ontworpen zijn voor 

onderzoekend leren; 
• Reflecteren  op de veranderende rollen die voor leerlingen noodzakelijk zijn om deze 

ervaring te delen in de klas. 
 

We stellen voor dat u een aantal of alle tools doorwerkt en nadenkt over onderzoeksvragen 
die verband houden met het gebruik van effectieve benaderingen voor onderzoekend leren. 
De groep kan bijvoorbeeld de verschillen willen verkennen in de antwoorden van hun 
leerlingen betreffende betrokkenheid en prestaties bij het gebruiken van 
onderzoeksopdrachten in vergelijking met meer traditionele opdrachten. Aan de andere kant 
willen ze misschien liever iets specifieker ergens naar kijken, zoals de taal die leerlingen 
gebruiken wanneer ze bezig zijn met een onderzoeksopdracht. 
 
 

ONDERDEEL: DE ONDERZOEKENDE KLAS 
 
Volgens Barrow (2006) geldt:   

 “Bij aspecten van het Onderzoekend Leren hoort een strategie om de voorkennis 
van leerlingen vast te stellen en manieren om deze informatie te gebruiken in hun 
lesgeven; effectieve vraagstrategieën, waaronder het stellen van open vragen; lange 
termijnonderzoeken in plaats van verificatie-onderzoeken van korte duur enzovoorts.” 
(p. 271).  

 
Vier vragen hebben als doel om docenten kansen te bieden om na te denken over 
Onderzoekend Leren op een abstracter niveau. Deze zijn: 

• Wat verwacht u te zien gebeuren in een onderzoeked leren klas? 
• Welk bewijs is er dat de onderzoekend leren ‘werkt’? 
• Wat zijn de uitdagingen in het gebruik van onderzoekend leren? 
• Hoe ondersteunen we onderzoekend leren? 
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WAT VERWACHT U TE ZIEN IN EEN ONDERZOEKEND-LEREN-LES? 
 
In dit deel van de toolkit vindt u drie tools die als doel hebben om docenten te helpen de aard 
van onderzoekend lesgeven en leren te begrijpen door de nadruk te leggen op wat er 
verwacht kan worden in een klas waarin onderzoekend te werk gegaan wordt. De tools zijn: 
 
Tool IA-1: Een onderzoekend-leren-klas karakterisren 
Tool IA-2: Een onderzoekend leren les observeren 
Tool IA-3: Twee lessenseries vergelijken 
 

TOOL IA-1: EEN ONDERZOEKEND-LEREN-KLAS KARAKTERISEREN  
 

Deze tool begint met een discussie over hoe leerlingen en docenten zich gedragen 
in een klas waar onderzoekend leren de werkwijze is. Docenten werken vervolgens 
in tweetallen om na te denken over wat zij verwachten en zij noteren hun reacties. 

U kunt een ppt-presentatie52 gebruiken als leidraad bij deze tool. 
 

Bespreek samen wat voor gedrag verwacht kan worden van de leerlingen en de 
docent in een onderzoekend leren -klas. 
 
Vraag docenten om in tweetallen te werken aan het beantwoorden van de twee 
onderstaande vragen. Elk tweetal noteert hun reacties: 
 

• Wat doen leerlingen in een klas waar onderzoekend gewerkt wordt? 
• Wat doen docenten in een klas waar onderzoekend gewerkt wordt? 

 
Kom weer met de groep bij elkaar en vraag de docenten om hun bevindingen te 
delen. Ze komen wellicht met een aantal suggesties, het wordt algemeen gedeeld 

dat klassen met onderzoekend leren wordt gewerkt, het volgende te zien is. 
• Leerlinggestuurd onderzoek; 
• Het aanpakken van ongestructureerde problemen; 
• Het leren van concepten op een onderzoekende manier; 
• Het stellen van vragen die denken en redeneren bevorderen; 

                                                
52 Engels voorbeeld: http://mascil.mathshell.org.uk/wp-content/uploads/2014/03/Characterising.pptx  
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• Leerlingen die samenwerken; 
• Voortbouwen op wat leerlingen al weten; 
• Zelfbeoordeling en beoordeling door groepsgenoten. 

 
Een goede vervolgtool is Tool IA-2: Een onderzoekend leren les observeren. 
Moedig de docenten ook aan om een aantal van de video’s te bekijken met lessen 
waarin onderzoekend gewerkt wordt op http://primas.mathshell.org.uk/pd.htm53  

 

TOOL IA-2: EEN ONDERZOEKEND LEREN-LES OBSERVEREN  
 

Deze tool biedt groepen de mogelijkheid om na te denken over de karakteristieke 
eigenschappen van klassen waarin leerlingen bezig zijn met onderzoekend leren. 
Docenten wordt gevraagd een video te bekijken die een voorbeeld biedt van een 

onderzoekend-leren-les waarin leerlingen werken aan het probleem ‘Bouwen met plastic 
flessen in Honduras’. Ze worden vervolgens gevraagd om te letten op verschillende soorten 
gedragingen van de docent en leerling. U kunt een ppt-presentatie54 gebruiken als leidraad 
bij deze tool. 
 

Vertel de docenten om te beginnen dat jullie een video55 gaan kijken van een OL-
les. Vraag ze om te letten op de voornaamste kenmerken en met name op het 
gedrag van de docent en op wat de leerlingen doen. 

 
Vraag de docenten nu in tweetallen te reflecteren op de belangrijkste kenmerken 
van de les. Vraag ze de volgende vragen te beantwoorden en de antwoorden te 
noteren. 

• Wat deden de leerlingen in deze les? 
• Wat deed de docent in deze les? (Hier noteert de docent de vragen die de 

leerlingen voorgesteld hebben). 

                                                
53 U kunt de Engelstalige videos ook vinden via de Nederlandse site van het Primas project” of via de 

nederlandse talige http://www.primas-

project.eu/artikel/nl/1221/Professional+development+modules/view.do?lang=nl 
54 Voorbeeld Engels: http://mascil.mathshell.org.uk/wp-content/uploads/2014/04/Observing.pptx 
55 http://primas.mathshell.org/pd/modules/1_Student_led_inquiry/html/videos_1.htm  
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Breng de groep weer bij elkaar om hun reacties op de vragen te delen en vraag 
de docenten als groep ook te bespreken hoe deze les verschilt van een 
traditionele les. 

 
Vraag de docenten om een lesplan op te stellen voor een les waarin 
onderzoekend gewerkt wordt. Bespreek met ze welke onderzoeksvraag ze willen 
onderzoeken. Ze kunnen bijvoorbeeld letten op wat ze anders doen, hoe hun rol 

verandert en hoe ze zich hierbij voelen. Ze moeten hier de volgende bijeenkomst verslag van 
uitbrengen.  
 

WERKT ONDERZOEKEND LEREN? 
 
MaSciL wordt gevoed door de visie dat Onderzoekend Leren geod is voor leerlingen, maar 
vele docenten en andere didactische professionals vragen zich af of de benadering van 
onderzoekend leren werkelijk werkt, en of het net zo goed werkt als de meer traditionele 
aanpak. 
 
Dit deel van de toolkit biedt twee tools die u kunt gebruiken met uw groep om verder te 
onderzoeken wat er bekend is over Onderzoekend Leren en, zeer belangrijk, hoe docenten 
zichzelf kunnen overtuigen dat de onderzoekende aanpak goed werkt. Het zijn: 
Tool IB-1: De pluspunten verkennen van onderzoekend leren  
Tool IB-2: Bewijs verkennen 
 

TOOL IB-1: DE PLUSPUNTEN VERKENNEN VAN ONDERZOEKEND LEREN 
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Dit is een discussieactiviteit die twee verschillende didactische benaderingen van 
lesgeven onderzoekt op hetzelfde inhoudsgebied. De eerste benadering is 
onderzoekend leren, de tweede is een meer 'traditionele' aanpak. Het doel is om de 

docenten te betrekken bij de pluspunten en leeropbrengsten die ondersteund worden met de 
benadering van onderzoekend leren. 
 
Deze activitiet is vooral geschikt voor docenten in de natuurwetenschappen (hoewel vele van 
de vragen ook op wiskunde van toepassing kunnen zijn). 
 

Ga eerst het gesprek met de docenten aan over de kenmerken van 
onderwijssituaties waarin de benadering van onderzoekend leren gebruikt wordt. 
Verwijs terug naar Tool IA-1: Een onderzoekend-leren-klas karakterisren 

wanneer deze al gebruikt is. Wanneer dit nog niet eerder gedaan is, presenteer dan de 
algemeen geaccepteerde opvatting dat in dergelijke onderwijsomgevingen een aantal of alle 
van de volgende zaken te zien zullen zijn: 

• Leerlinggestuurd onderzoek; 
• Het aanpakken van ongestructureerde problemen; 
• Het leren van concepten op een onderzoekende manier; 
• Het stellen van vragen die denken en redeneren bevorderen; 
• Leerlingen die samenwerken; 
• Voortbouwen op wat leerlingen al weten; 
• Zelfbeoordeling en beoordeling door groepsgenoten. 

 
Vraag de docenten, met het oog op deze karakterisering van onderzoekend 
leren, om na te denken over de twee benaderingen van het behandelen van de 
corrosie van metalen die in de Engelse hand-out56 zijn beschreven. Laat ze de 

vragen in de hand-out beantwoorden.  
 

Bespreek de antwoorden die de docenten in tweetallen bij de vragen over de 
twee lesbenaderingen hebben genoteerd, met de hele groep. Moedig ze aan om 
in aanvulling op de eerdergenoemde kenmerken, na te denken in hoeverre 

                                                
56 http://mascil.mathshell.org.uk/wp-content/uploads/2014/04/Benefits-handout.pdf  
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onderzoekend leren hen kan helpen om de nieuwsgierigheid van leerlingen aan te wakkeren 
en in hoverre het kan functioneren als een ‘vehicel’ voor het lesgeven over hoe 
wetenschappers te werk gaan. 
 

De uitdagingen die geassocieerd worden met de lesbenadering van 
onderzoekend leren kunnen voor een aantal docenten als te groot gezien 
worden, zelfs wanneer ze ook voordelen zien. Wanneer dit het geval is, moedig 

docenten dan aan eerst na te denken over manieren waarop ze hun lespraktijk al een beetje 
kunnen aanpassen door enkele aspecten van onderzoekend leren in te voeren. Vraag ze om 
na te denken over lessen die ze in de nabije toekomst gaan geven en om daaraan kleine 
aanpassingen te doen waardoor onderzoekend leren meer bevorderd wordt. Vraag alle 
docenten, wanneer mogelijk, om verslag uit te brengen aan de groep over de lessen waarbij 
ze de inzet van onderzoekend leren vergroot hebben. 
 

TOOL IB-2: BEWIJS VERKENNEN 
 

Dit is een discussieactiviteit die gebruik maakt van resultaten uit onderzoek, het 
doel van de activiteit is om na te denken over welke beweringen docenten kunnen 
doen met betrekking tot de effectiviteit van onderzoekend leren. Deze activiteit is 

geschikt voor docenten in wiskunde en in de natuurwetenschappen. U kunt een ppt-
presentatie57 gebruiken als leidraad bij deze activiteit. 

Start door met de docenten te bespreken hoe ze denken te weten of deze 
onderzoeksbenaderingen werken. Ze kunnen bijvoorbeeld denken aan grotere 
betrokkenheid van de leerlingen of meer leerrendement.  

Geef ze vervolgens het artikel van Smith et al. (2007) getiteld: Inquiry-Oriented Instruction in 
Science: Who Teaches That Way?58 (Onderzoeksgeoriënteerde Instructie in de 
Natuurwetenschappen) en leg ze het volgende citaat uit dit artikel voor en vraag ze om 
Andersons voorzichte conclusie te bespreken die in dit citaat genoemd wordt: 
 

Hoewel bepaalde onderzoeksresultaten suggereren dat leerlingen die blootgesteld 
worden aan onderzoeksgeoriënteerde instructie een beter em diepgaanderbegrip van 

                                                
57 Voorbeeld in het Engels: http://mascil.mathshell.org.uk/wp-content/uploads/2014/03/evidence.pptx  
58 http://mascil.mathshell.org.uk/wp-content/uploads/2014/03/smith.pdf  
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natuurwetenschappen verkrijgen .... en betere prestaties neerzetten, is een groot deel 
van het bewijs gebaseerd op kleinschalige kwalitatieve of correlatieonderzoeken. In 
het samenvatten van de resultaten …trok Anderson (2002) de conclusie dat 
onderzoeksgeoriënteerd lesgeven “zou kunnen werken” (p. 4). 

 
Laat de docenten nu beginnen om als groep een onderzoeksvraag te formuleren die verband 
houdt met hoe effectief onderzoeksgerichte onderwijsbenaderingen zijn en waarom dit zo is. 
De groep kan bijvoorbeeld de verschillen willen verkennen in de antwoorden en resultaten 
van de leerlingen zowel op het gebied van betrokkenheid als op het terrein van prestaties bij 
het gebruiken van opdrachten voor onderzoekend leren en bij een benadering met meer 
traditionele opdrachten. Aan de andere kant willen ze misschien liever iets specifieker ergens 
naar kijken, zoals de taal die leerlingen gebruiken wanneer ze bezig zijn met een 
onderzoeksopdracht. 
 
Vraag ze in het bijzonder om na te denken over hun eigen klassen en lessen en over de 
soorten bewijs die zij mogelijk kunnen verzamelen om de beweringen te onderbouwen dat de 
onderzoekend leren aanpak effectief is. Moedig ze aan om kritisch te zijn over ‘bewijs’ zoals 
een grotere betrokkenheid van de leerlingen, wat niet noodzakelijkerwijs resulteert in een 
groter leerrendement. 
 
Vraag ze om hun vraag te onderzoeken in hun klassen en bereid te zijn hier in een volgende 
bijeenkomst verslag van uit te brengen aan de groep. Moedig ze wanneer ze verslag 
uitbrengen aan om te reflecteren op wat ze geleerd hebben over de effectiviteit (of 
anderszins) van onderzoekend leren benaderingen. 
 

WAT ZIJN DE UITDAGINGEN IN HET GEBRUIK VAN OL? 
 
Veel docenten geven aan dat ze onderzoekend leren zouden willen gebruiken maar dat het 
vanwege een aantal redenen te ingewikkeld is. Ze zeggen bijvoorbeeld dat: 

• Onderzoekend leren te veel tijd kost; 
• Bij onderzoekend leren de voor leelringen verplichte inhouden van wiskunde en de 

natuuwetenschappen niet aan bod komen; 
• Andere docenten op hun school het niet eens zijn met deze benadering; 
• Leerlingen negatief staan tegenover onderzoekend leren. 
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Tool IC-1: Het identificeren en classificeren van barrières en dilemma's identificeert een 
aantal barrières die het gebruik van onderzoekend leren hinderen en biedt docenten de 
gelegenheid om na te denken in welke mate deze veronderstelde barrières ook 
daadwerkelijk barrières zijn. 
Tool IC-2: Het toetsen en beoordelen van onderzoekend leren. 
 

TOOL IC-1: HET IDENTIFICEREN EN CLASSIFICEREN VAN BARRIÈRES EN 
DILEMMA’S 
 

Dit is een korte discussie-opdracht waarin gebruik gemaakt wordt van bevindingen 
uit onderzoek om na te denken over barrieres bij het implementeren van 
onderzoekend leren. De activiteit is geschikt voor docenten in wiskunde en in de 

natuurwetenschappen. 
 
Het is normaal dat docenten, zelfs als zij onderzoekend leren wel willen implementeren, toch  
het gevoel hebben dat er barrieres zijn die dit verhinderen. Vraag ze eerst naar hun eigen 
ervaringen (maar wees voorzichtig – je wilt voorkomen dat ze de hele bijeenkomst aan het 
klagen zijn!). 
 

Bespreek hoe het woord ‘bariere’ een obstakel suggereert dat buiten de docent ligt, 
maar dat vele docenten ook interne obstakels ervaren. Geef de docenten het 
Engelse artikel “Reforming Science Teaching: What Research says about Inquiry” 

(Anderson 2002)59 en vraag hen om dit in hun eigen tijd te lezen. Bespreek samen 
onderstaand citaat van pagina 7. 
Anderson (2002) noemt deze interne barrieres ‘dilemma’s’, waarbij hij zegt: 
 

“Het is algemeen gebruik om te praten over barrieres of obstakels die overwonnen 
dienen te worden voordat docenten zich een onderzoekende aanpak in hun onderwijs 
eigen kunnen maken. Sterker nog, deze worden in de literatuur sinds lange tijd 
besproken; een belangrijk voorbeeld is Welch, Klopfer, Aikenhead, & Robinson 
(1981)60. Echter, een ander nuttig woord is dilemma’s. De eerdere woorden 
impliceren iets wat buiten de docent ligt, maar veel van de problemen liggen bij de 

                                                
59 http://mascil.mathshell.org.uk/wp-content/uploads/2014/03/Anderson-2002.pdf  
60 Getiteld: The role of inquiry in science education: Analysis and recommendations (Science Edication, volume pr 
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docent zelf, waaronder overtuigingen en waarden met betrekking tot leerlingen, 
lesgeven en de doelen van onderwijs. Docenten die nadenken over een nieuwe 
aanpak van hun onderwijs lopen tegen allerlei dilemma’s aan, waarvan veel 
voortkomen uit hun overtuigingen en waarden. Het is niet ongebruikelijk om te 
denken dat het bij het leren lesgeven volgens de aanpak van onderzoekend leren, 
uitsluitend gaat over het aanleren van nieuwe didactische vaardigheden. Het is dat 
wel, maar het is ook ook veel meer. Docenten komen zowel barrieres als dilemma’s 
tegen.” (p. 7). 

Vraag de docenten om in tweetallen na te denken over de barrieres en 
dilemma’s die voor hen gelden, aan de hand van de volgende vragen.  
 

1. Op welke manier(en) staat uw plaatselijk situatie (bijv. school) het implemeneteren 
van onderzoeken leren in uw klas in de weg?  

2. Op welke manier(en) staat de bredere onderwijscontext (bijv. beleid) het 
implemeneteren van onderzoeken leren in uw klas in de weg?  

3. Hoe beinvloeden uw eigen opvattingen en waarden het invoeren van onderzoekend 
leren? 

Vraag de docenten om hun antwoorden te noteren. 
 

Zodra de groep de kans heeft gehad om een aantal van de barrieres en 
dilemma’s te identificeren en het daarover eens te worden, roept u de hele groep 
weer bijeen om de barrieres en dilemma’s die Anderson (2002) geindentificeerd 

heeft te bespreken. Deze vallen uiteen in drie hoofdclusters, die op een heldere manier 
samengevat zijn door Barrow (2006): 
 

1. Technische dilemma’s omvatten de mogelijkheid om constructief les te geven; de 
mate van afhankelijkheid van het leerboek/de lesmethode; de uitdagingen die 
landelijke toetsen met zich meebrengen; de problemen bij het implementeren van 
groepswerk; de uitdaging van de nieuwe docentenrol als begeleider en ‘facilitator’; de 
uitdaging van de nieuwe actieve, in plaats van passieve rol voor de leerling; en 
ontoereikende professionele ontwikkeling. 

2. Politieke dilemma’s zijn o.a. korte termijn of beperkte programma’s voor 
professionele ontwikkeling, weerstand van ouders wanneer natuurwetenschappen 
anders gegeven wordt dan dat zij gewend zijn, onopgeloste conflicten tussen 
docenten natuurwetenschappen over wat en hoe te doceren, gebrek aan beschikbare 
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hulpmiddelen en verschillende visies op ‘het maken van fouten’. Deze moeten 
aangepakt worden op lokaal en landelijk niveau vanwege de financiële gevolgen; 

3. Culturele dilemma’s omvatten de kwaliteit van lesmethoden en ondersteunend 
materiaal, visies op de doelen van toetsing en de visie op de voorbereiding voor de 
volgende les (p. 272). 

 

TOOL IC-2: TOETSEN EN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKEND LEREN 
 

	Een	belangrijk	vraag	die	veel	docenten	stellen	is:	"Hoe	beoordelen	we	de	voortgang	van	

leerlingen	in	klassen	waar	onderzoekend	wordt	geleerd	?" 
Deze	tool	behandelt	bovenstaande	vraag	en	ondersteunt	het	werken	met	docenten	

wiskunde	en	natuurwetenschappen.	De	tool	biedt	inzicht	in	de	resultaten	van	het	SAILS-project	

(www.sails-project.eu)	dat	onderzoek	deed	naar	de	strategieën	voor	de	toetsing	en	beoordeling	van	

onerzoeken	leren	in	de	natuurwetenschappen	(Strategies	for	Assessment	of	Inquiry	Learning	in	

Science)	en	dat	ook	refereert	aan	verschillende	andere	projecten	die	bijgedragen	hebben	aan	een	

beter	begrip	van	de	toetsing	en	beoordeling	van	onderzoekend	leren.	De	discussies	zullen	zich	

voornamelijk	richten	op	formatieve	toetsing	van	onderzoekend	leren,	maar	dit	leidt	tot	

overwegingen	hoe	de	principes	die	naar	voren	komen	gebruikt	kunnen	worden	om	een	summatieve	

beoordeling	te	ontwikkelen.	

	

	Onderstaand	diagram	is	ontwikkeld	door	het	PRIMAS-project	(Promoting	Inquiry	in	

Mathematics	and	Science	Education	across	Europe)	om	de	vele	kenmerken	van	

onderzoekend	leren	in	de	klas	samen	te	vatten.	Dit	biedt	een	glimp	in	de	zeer	complexe	

omgeving;	aanzienlijk	complexer	nog	dan	in	een	'traditionele'	lessituatie	waarbij	het	lesgeven	gezien	

kan	worden	als	ligt	voornamelijk	gericht	op	overdracht	(Askew	et	al.,	1997).		
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Voor	meer	details	over	het	PRIMAS-project	en	over	wat	onderzoejend	leren	inhoudt,	volgt	u	deze	link	

PRIMAS61	of	bekijkt	u	de	tool	IA-1:	Een	onderzoekend-	leren-klas	karakteriseren.		

	

Herinner	de	groep	er	eerst	aan	dat	ze	zich	met	deze	tool	voornamelijk	richten	op	de	formatieve	

toetsing	en	beoordeling	van	onderzoeken	leren,	maar	dat	dit	leidt	tot	een	gesprek	over	hoe	de	

principes	die	naar	voren	komen,	gebruikt	kunnen	worden	om	summatieve	toetsing	en	beoordeling	te	

ontwikkelen.	

	

Vraag	de	docenten	in	tweetallen	(of	kleine	groepjes)	te	werken	en	de	volgende	

concepten	te	bespreken	en	daarbij	aantekeningen	te	maken:	

1.	Formatieve	toetsing	en	beoordeling	

							2.	Onderzoeksvaardigheden.	

	

	Deel	en	bespreek	de	reacties	als	groep.	U	kunt	de	discussie	verder	stimuleren	door	te	

verwijzen	naar	enkele	op	onderzoek	gebaseerde	ideeën	die	hieronder	samengevat	worden.	

Maak	hier	eventueel	een	ppt-presentatie	van.		

	

Formatieve	beoordeling	

We	gebruiken	de	algemene	term	beoordeling	(assessment)	om	te	verwijzen	naar	al	die	

activiteiten	die	ondernomen	worden	door	docenten	-	en	door	de	studenten	in	hun	

zelfbeoordeling	-	die	informatie	bieden	die	gebruikt	kan	worden	als	feedback	om	het	lesgeven	

en	de	leeractiviteiten	aan	te	passen.	Een	dergelijke	beoordeling	wordt	een	formatieve	

                                                
61 Nederlandse versie: http://www.primas-project.eu/nl/index.do  
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beoordeling	wanneer	het	bewijs	daadwerkelijk	gebruikt	wordt	om	het	lesgeven	aan	te	passen	

aan	de	behoeften	van	de	leerling.	(Black	&	Wiliam,	1998,	p.140)	

	

Bron:	Black,	P.	J.,	&	Wiliam,	D.	(1998).	Inside	the	black	box:	raising	standards	through	classroom	

assessment.	Phi	Delta	Kappan,	80(2),	139-148.	

	

Onderzoeksvaardigheden	

Onderzoekend	leren	is	het	bewuste	proces	van	het	diagnosticeren	van	problemen,	het	leveren	

van	kritiek	op	experimenten	en	het	beschouwen	van	alternatieven,	het	plannen	van	

onderzoeken,	het	onderzoeken	van	vermoedens,	het	zoeken	naar	informatie,	het	opzetten	van	

modellen,	het	debateren	met	klasgenoten,	en	het	vormen	van	samenhangende	argumenten.	

	

Bron:	SAILS	rapport	over	de	beoordelingskaders	en	-instrumenten	voor	IBSE	(Inquiry	Based	Science	

Education)-vaardigheden	-	deel	B,	met	een	citaat	van	Linn	en	Davis	(2004).		

	

U	kunt	meer	vinden	over	onderzoekend	leren	in	de	tool	IA-1:	Een	onderzoekend-	leren-klas	

karakteriseren.	

	

Het	probleem	wordt	dan	hoe	we	het	leren	in	onderzoeksvaardigheden	kunnen	beoordelen	op	een	

manier	die	ons	oordeel	als	docenten	informeert.	Het	rapport	van	het	het	SAILS-project	toont	hoe	we	

vier	onderzoeksvaardigheden	kunnen	beoordelen.	Dit	zijn:	het	plannen	van	onderzoeken,	

ontwikkelen	van	hypothesen,	het	debateren	met	leeftijdsgenoten	en	het	vormen	van	

samenhangende	argumenten.	

	

Het	SAILS-project,	net	als	het	LEMA-project	(http://www.lema-

project.org/web.lemaproject/web/eu/tout.php)	over	modelleren	in	wiskunde,	identificeerde	een	

aantal	verschillende	niveaus	van	uitvoering	voor	elk	van	deze	onderzoeksvaardigheden.	In	het	geval	

van	SAILS	werden	deze	beschreven	aan	de	hand	van	een	zespuntsschaal	en	in	het	geval	van	LEMA	

met	een	vierpuntsschaal.	Voor	elk	punt	op	de	schaal	is	een	korte	beschrijving	ontwikkeld	van	

waarschijnlijk	gedrag	(meestal	slechts	één	of	twee	zinnen).	

	

	Vraag	in	dit	deel	van	de	bijeekomst	tweetallen	(of	kleine	groepen	docenten)	om	een	

schaal	op	te	stellen	(om	te	beginnen	wellicht	met	slechts	drie	punten	op	de	schaal)	voor	

één	specifeke	onderzoeksvaardigheid.	
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Hand-out	2:	Formatieve	beoordeling	van	onderzoeksvaardigheden	biedt	een	aantal	voorbeelden	van	

dergelijke	schalen	(in	het	Engels).	Deze	zijn	opgenomen	in	bijlage	2	van	deze	toolkit.	U	kunt	deze	

hand-out	indien	nodig	gebruiken	om	het	gedachtenproces	te	stimuleren.	

	

Vraag de docenten om gedurende de discussies na te denken over:	
• de vragen die kunnen ze stellen om leerlingen van het ene niveau in een bepaalde 

vaardigheid naar het volgende (hogere) niveau te krijgen.	
• De vraag of het beter is om voor deze schalen uitspraken te ontwikkelen die 

taakonafhankelijk zijn of dat het nodig is om taakspecifeke uitspraken te hebben? 
(Voorbeeld 1 op Hand-out 1 verwijst naar taakspecifieke criteria in plaats van 
algemene criteria, zoals die gebruikt zijn in de andere voorbeelden).	

	

	Bespreek	als	groep	de	resultaten	van	de	opdracht	over	het	ontwikkelen	van	schalen	voor	

het	vaststellen	van	voortgang	op	aspecten	en	vaardigheden	binnen	onderzoekend	leren.	

Bespreek	ook	hoe	deze	ideeën	het	best	gebruikt	kunnen	worden	in	de	les	om	de	

docenten	te	ondersteunen	in	het	formatief	beoordelen.	

	

Bespreek tenslotte als groep de volgende vragen:	
1. Hoe kunnen de opgestelde criteria summatief gebruikt worden om 

'voortgangsniveaus' te bepalen?	
2. Wat is het potentieel van een dergelijk beoordelingssysteem (met niveaus) voor het 

geven van scores die samengevat kunnen worden tot een algehele 
'onderzoeksscore'?  

3. Als dit mogelijk is, hoe wenselijk is het dan om een dergelijke score te produceren?' 
	

Rond de activiteit af door de groep bijeen te roepen om na te denken over een 
onderzoeksvraag die zij willen onderzoeken in hun praktijk, zoals het gebruik van een 
'voortgangsschema' om hun formatieve beoordeling van onderzoeksvaardigheden te 
onderbouwen. Ze kunnen ook nadenken over hoe ze hun schema willen inzetten om 
schriftelijk werk in summatieve zin te beoordelen. 
	

 Vraag de docenten om hun overeengekomen onderzoeksvraag individueel te 
onderzoeken met een groep leerlingen, zodat daar de volgende keer binnen de 
groep op gereflecteerd kan worden. 
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HOE ONDERSTEUNEN WE ONDERZOEKEND LEREN? 
 
Het gebruik van onderzoekend leren in de klas betekent een aanzienlijke verschuiving in de 
praktijk voor veel docenten. 
 
Dit deel van de toolkit biedt een aantal tools om docenten te ondersteunen in de 
implementatie van de onderzoekend leren benaderingen. Een aantal van de tools komt uit 
het Primas project, waarin gedetailleerde en uitgebreide bronnen voor professionele 
ontwikkeling ontwikkeld zijn. Deze Engesltalige modules kunnen gevonden worden op:  
http://primas.mathshell.org/pd.htm. De Nederandse vertalingen zijn beschikbaar op:  
http://www.primas-
project.eu/artikel/nl/1221/Professional+development+modules/view.do?lang=nl 
De MaSciL-tools zijn: 
 
Tool ID-1: Vragen stellen in de klas: discussie 
Tool ID-2: Vragen stellen in de klas: rollenspel  
Tool ID-3: Het plannen van effectief vragen stellen 
Tool ID-4: Leerlingen die samenwerken leren 
 

TOOL ID-1: VRAGEN STELLEN IN DE KLAS: DISCUSSIE 
 
De bedoeling met deze tool is om docenten te laten begrijpen welk type vragen 
zij in de klas stellen en waar ze voor dienen. De docenten na over het soort 
vragen dat ze stellen, de functie die deze vragen hebben en het mogelijke effect 

op leerlingen.  
 

Vraag de docenten eerst om in kleien groepen te werken en de volgende vraag te 
bespreken: 

• Welke verschillende soorten vragen stellen docenten in de klas? 
Geef elke groep een setje blanco kaartjes of pot-its en vraag hen zoveel mogelijkke 
verschillende soorten vragen te noteren. Een soort op elk kaartje of post-it. 
Als de docenten vragen wat u bedoelt met ‘soorten vragen’ kunt u hen bijvorbeeld vragen 
wat voor soort vraag ze zouden stellen om kennis op te halen (bijvoorbeel een gesloten 
vraag of een toetsvraag) of wat voor soort vraag ze zouden gebruiken om een bepaalde 
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mate van orde in het werken in de klas te ontwikkelen (bijvoorbeeld: Wat doen we wanneer 
we een vraag willen beantwoorden? Of: Hoe gaan we aan de slag?) 
 
Vraag de groepjes nu om na te denken over de verschillende functies die de vragen die ze 
stellen hebben of welke doelen ze dienen. Laat ze elk doel en functie ook op een apart 
kaartje of post-it schrijven. Vraag ze vervolgens om functie/doel te matchen met het soort 
vraag. Moedig de groepjes aan om hierover te discussieren en de kaartjes te verplaatsen om 
zo tot categorien te koemen. Merk op dat de bedoeling van deze activiteit is om docenten te 
stimuleren om na te denken over de bedoeling van het gebruik van verschillende sooretn 
vragem. Het gaat niet zozeer om te komen tot nette categorien.  
 

Breng de hele groep weer bij elkaar en wissel de ideeen over de soorten vragen 
die docenten stellen en de verschillende functies van deze vrage uit. Praat ook 
over welke soort vragen het meest gebruikt worden. Moedig hen aan na te 
denken over hun eigen ervaringen met vragen stellen en over de effecten van 

hun vragen op de leerlingen. Stel de volgende vragen: 
• Welke soort vragen stelt u het vaakst? 
• Wat zijn de effecten van deze vragen? 

 

Gebruik de werkvorm denken-delen-uitwisselen (eerst individueel nadenken 
alvorens over te gaan naar het delen in tweetallen en het uitwisselen in de grote 
groep) zodat de groep een voorbeeld van onderzoekend leren ervaart. 

Tweetallen noteren hun gezamenlijke reacties op de vragen. 
 

Kom weer met de groep bij elkaar en vraag de docenten om hun bevindingen te 
delen. De mogelijke redenen voor het stellen van vragen kunnen de volgende 
acht redenen bevatten: 

• Om te interesseren, betrekken en uit te dagen;  
• Om voor kennis en begrip vast te stellen; 
• Om herinnering op te roepen om zo tot nieuw begrip en betekenis te komen; 
• Om het gedachteproces te richten op de belangrijkste concepten en problemen; 
• Om leerlingen te helpen hun denken uit te breiden van het feitelijke naar het 

analytische; 
• Om redeneren, probleemoplossen, evalueren en het vormen van hypotheses te 

bevorderen; 
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• Om het denken van leerlingen te promoten over de manier waarop ze geleerd 
hebben; 

• Om leerlingen te helpen om verbindingen te zien. 
 

De volgende lijst bevat enkele van de veelgemaakte fouten die soms genoemd worden: 
• Te veel triviale of irrelevante vragen stellen; 
• Een vraag stellen en die zelf beantwoorden; 
• De vraag vereenvoudigen wanneer leerlingen niet direct reageren; 
• Alleen vragen stellen aan de meest vaardige of aardige leerlingen; 
• Meerdere vragen tegelijk stellen; 
• Alleen gesloten vragen stellen die slechts een fout/goed antwoord toestaan; 
• ‘Raad eens waar ik aan denk’-vragen stellen, waarbij je weet welk antwoord je wilt 

horen en je andere antwoorden negeert of afwijst; 
• Op elke reactie van een leerling reageren met 'goed gedaan', 'bijna goed' 'niet 

helemaal'. ‘Goed gedaan’ kan alternatieve antwoorden ontmoedigen; 
• Leerlingen geen tijd geven om na te denken of dingen te bespreken voordat ze een 

antwoord geven; 
• Foute antwoorden negeren en doorgaan. 

 
Tool ID-2: Vragen stellen in de klas: rollenspel biedt de groep een mogelijkheid 
om vragen te ontwikkelen die een onderzoekende houding kunnen bevorderen. 
Voordat u deze tool gebruikt, zouden de docenten uit de groep echter moeten 

proberen een les te observeren, een video te bekijken of een audio-opname van zichzelf te 
maken in een les en dit gebruiken om na te denken over wat voor effect verschillende 
soorten vragen hebben op leerlingen. Vraag hen om de volgende bijeenkomst hun 
ervaringen en bevindingen te delen.  
 

TOOL ID-2: VRAGEN STELLEN IN DE KLAS: ROLLENSPEL 
 

Deze activiteit begint met een kort filmpje over het stellen van vragen, gevolgd 
door een rollenspel waarbij docenten experimenteren met het stellen van 
verschillende vragen. Deze activiteit kan direct na Tool ID-1 gebruikt worden. 
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Toon de video over vraagstrategieën62. Vraag, indien van toepassing, de 
docenten om na te denken over hoe de video verband houdt met hun eigen 
praktijk en hun eigen vakspecialisme. 
 

Zet een rollenspel op: beslis met de groep over de klassencontext (leeftijd van de leerlingen, 
vak, doel van de les, enz.). 
 

Vraag de docenten om in kleine groepen een aantal effectieve vragen op te 
stellen om in deze context te gebruiken. Binnen elke kleine groep neemt een 
deelnemer de rol van docent op zich en de andere docenten hebben de rol van 
leerling. Probeer de vragen uit die opgesteld zijn door het groepje. 

 
Reflecteer samen op waarom en hoe de vragen wel of niet effectief waren, waarbij een of 
meer van de volgende discussievragen gebruikt kunnen worden: 

• Kies een vraag. Welke mogelijkheden gaf het de leerling? Wat bracht het de docent? 
Op welke manieren was het een effectieve vraag? 

• Welke verschillende soorten vragen werden er gebruikt? 
• Leidde vraag x to het soort reactie dat voorspeld was? 

 
Kom weer met de groep bij elkaar en vraag de docenten om hun bevindingen te 
delen. 

 

TOOL ID-3: HET PLANNEN VAN EFFECTIEF VRAGEN STELLEN 
 
De groep denkt om te beginnen na over vragen die onderzoekend leren 
bevorderen, waarbij ze hun antwoorden noteren. Daarna wordt een hand-out 
uitgedeeld met een samenvatting van onderzoek dat verband houdt met het 

stellen van vragen en tenslotte plannen de deelnemers een les die het denken en redeneren 
bevordert, dit wordt ondersteund met een hand-out.  

                                                
62 Engelse video: https://www.youtube.com/watch?v=E_Ib1YsFkH4&feature=youtu.be  
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Start met een korte bespreking over het stellen van vragen in de klas, vooral 
wanneer u niet gewerkt heeft met tools ID-1 en ID-2.  
 
Vraag de docenten nu om in tweetallen de volgende vragen te bespreken: 

• Welke soort vragen bevorderen onderzoekend leren? 
• Geef een aantal voorbeelden die u recent gebruikt heeft. 

Vraag om de antwoorden te noteren. 
 

Roep de hele groep wer bij elkaar. Deel enkele antwoorden uit de kleine 
groepjes. Zorg dat er kopieen beschikbaar zijn van de hand-out Vijf principes 
voor het stellen van effectieve vragen63. 
Hierop zijn enkele onderzoeksresultaten samengevat die verband houden met 

het stellen van vragen. Dit toont dat effectieve vragen de volgende vijf kenmerken vertonen: 
• De docent plant vragen die het denken en redeneren bevorderen; 
• Iedereen is betrokken; 
• Leerlingen krijgen tijd om na te denken; 
• De docent vermijdt het beoordelen van de antwoorden van de leerlingen; 
• De docent (of een medeleerling) reageert op de antwoorden op een manier die dieper 

denken bevordert. 
 

Vraag de docenten om de bevindingen uit onderzoek in kleine groepjes te 
bespreken, waarbij de nadruk kan liggen op deze vragen: 

• Welke van deze principes gebruikt u regelmatig in uw eigen lessen? 
• Welke principes vindt u het lastigste om te implementeren? Waarom? 

 
Vraag de docenten om een les voor hun vakgebied te kiezen uit de 
opdrachtenverzameling van MaSciL, en een les te plannen die denken en 
redeneren bevordert. Ze kunnen dit tijdens de bijeenkomst of thuis doen.  

De volgende vragen helpen ze met plannen. 
• Hoe organiseert u de klas en de les in en welke hulpmiddelen heeft u nodig? 
• Hoe introduceert de vragensessie? 
• Welke basisregels wilt u opstellen? 
• Wat zal uw eerste vraag zijn? 
• Hoe gaat u leerlingen de tijd geven om eerst na te denken voor antwoord te geven? 

                                                
63 In het Engels: http://mascil.mathshell.org.uk/wp-content/uploads/2014/03/Questioning-handout3.pdf  



   

© University of Nottingham/mascil Consortium - CC	BY-SA	4.0	mascil	consortium	2014	

The	mascil	project	has	received	funding	from	the	European	Union’s	Seventh	Framework	Programme	for	research,	technological	

development	and	demonstration	under	grant	agreement	no	320	693	

 

83 

• Zult u op enig moment in moeten grijpen om de focus weer te vinden of om 
verschillende strategieën te bespreken die leerlingen gebruiken? 

• Welke vragen zult u stellen in de plenaire discussie tijdens of tegen het eind van de 
les? 
 

De hand-out Het plannen van het effectief stellen van vragen64 helpt de 
docenten bij hun planning. 
 

TOOL ID-4: LEERLINGEN DIE SAMENWERKEND LEREN 
 

Een discussie over constructieve klassengesprekken tussen leerlingen wordt 
gevolgd door een overzicht van de rol van de docent in de klas wanneer de 
leerlingen in kleine groepjes aan het werk zijn. De groep bekijkt daarna een 

video van een les en analyseert wat er gebeurt. Gebruik eventueel een ppt-prsentatie als 
leidraad bij deze tool.65 
 

Introduceer het onderwerp kort bij de docenten, waarbij u benadrukt dat 
samenwerken heel gewoon is in de beroepspraktijk. Vraag ze om wat van hun 
ervaringen te delen over wat er in de les gebeurde toen de leerlingen in kleine 

groepen samenwerkten. Ze kunnen een hoeveelheid aan punten naar voren brengen, zowel 
positieve als negatieve. We ontdekten dat docenten praten over: 

• Voordelen van het leerlingen die met elkaar in gesprek zijn (bijv. leren van elkaar, 
positief effect op de eigenwaarde); 

• Obstakels bij klassengesprekken (bijv. gebrek aan tijd, gevoel de controle kwijt te 
zijn); 

• De behoefte aan basisregels (bijv. iedereen de kans geven om te praten, 
voortborduren op wat anderen zeggen); 

• Leerlingen dienen doelen te delen en de individuele verantwoordelijkheden te 
begrijpen; 

• De rol van de docent (bijv. luisteren voor in te grijpen, de leerlingen laten nadenken). 
 

                                                
64 Engelse versie: http://mascil.mathshell.org.uk/wp-content/uploads/2014/03/questioning-handout-4.pdf  
65 Engels voorbeeld: http://mascil.mathshell.org.uk/wp-content/uploads/2014/04/collaboration.pptx 
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Vraag nu de docenten om in tweetallen aan een van de 
samenwerkingsopdrachten op de hand-out66 te werken. Er is voldoende te doen 
binnen deze tool dus we adviseren u ze niet meer dan tien minuten te geven 

voor deze opdracht; het belangrijkste is dat ze van start gaan. 
 
Suggereer dat ze eerts samen kiezen aan welke opdracht ze gaan werken, waarna ze elk 
individueel er een paar minuten over nadenken. Ze gaan vervolgens hun ideeën vergelijken 
en samen proberen hun antwoorden te verfijnen. 
 

Breng de groep weer bij elkaar en vraag de docenten om te reflecteren op de 
ervaring die ze zojuist opgedaan hebben. Ze hebben waarschijnlijk het nodige te 
vertellen, maar indien dit niet het geval is, kunt u ze met de volgende vragen op 

gang helpen: 
• Vond u het nuttig om eerst even zelf na te kunnen denken over de vraag, voordat 

deze in uw tweetal/groepje besproken werd? 
• In welke mate hebben jullie samen nagedacht, of hadden jullie de neiging om je eigen 

gedachtegang vast te houden? 
• Nam iemand de leiding? Was iemand de ‘volger’? 
• Luisterde u naar, deelde u ideeën met en dacht u na over de alternatieve visies van 

iedereen in de groep? 
• Borduurde u voort op elkaars ideeën om zo te komen tot een logische reeks 

redeneringen? 
• Had u het gevoel dat u uw ideeën kon delen zonder bang te zijn het fout te hebben? 

Voelde iemand zich ongemakkelijk of bedreigd? Indien ja, waarom? 
• Bleef de bespreking bij het onderwerp of dwaalde u af? 
• Wat zijn de implicaties van deze activiteit op uw lessen? 

 
Deel de hand-out67 met de volgende drie onderdelen uit. 

1. Kenmerken van nuttige en minder nuttige soorten gesprekken (een samenvatting 
uit wetenschappelijk onderzoek); 

2. De rol van de docent tijdens gesprekken in kleine groepen (een samenvatting uit 
wetenschappelijk onderzoek); 

                                                
66 Engelse versie: http://mascil.mathshell.org.uk/wp-content/uploads/2014/04/Questions-for-collaboration.pdf  
67 In het Engels: http://mascil.mathshell.org.uk/wp-content/uploads/2014/04/Student-collaboration-handout.pdf  
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3. Observeren en analyseren van een discussieles (vragen voor het werken in 
tweetallen). 

 
Vraag de deelnemers om onderdeel 1 en 2 vlot door te lezen, aangezien ze deze bij de 
observaties en analyse van de les (onderdeel 3) nog zullen gebruiken. Vertel ze dat u een 
video zult laten zien, en vraag ze zich voor te bereiden door deel 3 te lezen. 
 

Bekijk de video68 en vraag de docenten om in tweetallen de vragen op de eerder 
uitgedeelde hand-out uit te werken. 
 
Sluit af door de docenten te vragen een les te plannen waarin de leerlingen 
samenwerken, de les te geven en te reflecteren op de resultaten. Ze moeten erop 
voorbereid zijn om hun bevindingen met de groep te delen tijdens de volgende 

bijeenkomst. Ze kunnen meer over wetenschappelijk onderzoek vinden op de hand-out69. 
 

 

ONDERDEEL: ONDERZOEKEND LEREN BIJ WISKUNDE 
 
Dit deel van de toolkit bekijkt hoe de processen van Onderzoekend Leren geïntegreerd 
kunnen worden in het onderwijzen van wiskunde. 
 
Op veel scholen worden de volgende twee aspecten van het leren apart gehouden: 

• De inhouden worden onderwezen als een verzameling van feiten en vaardigheden 
die nagebootst moeten worden om ze beheersen; 

• De procesvaardigheden worden onderwezen met behulp van onderzoekend leren in 
opdrachten waarin meestal de erin verwerkte belangrijke kennis van de inhoud niet 
verder ontwikkeld wordt. 

De integratie van inhoud en proces brengt vele didactische uitdagingen. 
 
De processen die we heir beschouwen zijn: 

• Observeren en visualiseren; 
• Classificeren en opstellen van definities; 

                                                
68 in het Engels: http://primas.mathshell.org/pd/modules/5_Collaborative_work/html/videos_1.htm  
69 In het Engels: http://mascil.mathshell.org.uk/wp-content/uploads/2014/04/further-reading-handout.pdf 
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• Het maken van representaties en verbindingen ertussen leggen; 
• Het vinden van verbanden en relaties; 
• Schatten, meten en kwantificeren; 
• Evalueren, experimenteren en het werken met variabelen. 

 
Zoals sommigen aangegeven hebben, gaat het hierbij om ontwikkelingen van menselijke 
mogelijkheden die we vanaf onze geboorte hebben (Millar, 1994). Tot op zekere hoogte 
gebruiken we deze onbewust voortdurend. Wanneer docenten deze mogelijkheden optuigen 
en ontwikkelen om leerlingen te helpen de concepten van wiskunde en 
natuurwetenschappen te begrijpen, raken de leerlingen meer betrokken bij hun leerproces. 
De vragen die aan bod komen in dit onderdeel zijn: 
 

• Hoe zien opdrachten voor onderzoekend leren er bij wiskunde uit? 
• Hoe plannen we onderzoekend leren in de wiskundeles? 
• Hoe verhoudt onderzoekend leren zich tot ons curriculum? 

 

HOE ZIEN OPDRACHTEN VOOR ONDERZOEKEND LEREN BIJ WISKUNDE ER 
UIT? 
 
Het is niet moeilijk om onderzoeksopdrachten te vinden voor wiskunde, hoewel we wel willen 
benadrukken dat een opdracht op zichzelf niet altijd een opdracht is die onderzoekend leren 
bevordert. De manier waarop de docent (en de leerlingen) de opdracht benaderen is van 
zeer groot belang; zie voor meer aanwijzingen over hoe een onderzoekend leren aanpak te 
gebruiken de vraag Hoe ondersteunen we onderzoekend leren in deze toolkit (vanaf p. 81). 
 
De collectie lesmaterialen van MaSciL70 biedt een hoeveelheid verschillende opdrachten die 
gebruikt kunnen worden bij Onderzoekend Leren. 
 
 
Andere opdrachten in het Engels kunnen gevonden worden via 

• het Mathematics Assessment Project: http://map.mathshell.org/index.php  
• de Primas website: http://www.primas-project.eu/en/index.do (ook in het Nederlands) 

                                                
70 Engels: http://www.mascil-project.eu/classroom-material. Nederlands: 

http://www.projects.science.uu.nl/Mascil/database.php  
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• Het Nationale STEM Centre: https://www.stem.org.uk/secondary-maths   
• NRich: http://nrich.maths.org/frontpage 

En op Nederlandse sites zoals: http://www.fi.uu.nl/publicaties/subsets/fi/ 
 

Deze toolkit biedt drie tools te onderzoeken hoe opdrachten voor onderzoekend leren bij 
wiskunde eruitzien. 
Tool IE-1: Het verkennen van onderzoeksopdrachten en -activiteiten 
Tool IE-2: Het vergelijken van gestructureerde en ongestructureerde problemen 
Tool IE-3: Kenmerken van een probleem-oplos-opdrachtem 
 

TOOL IE-1: HET VERKENNEN VAN ONDERZOEKSOPDRACHTEN EN -
ACTIVITEITEN 
 

Deze activiteit begint met een korte discussie over Onderzoekend Leren binnen de 
wiskundeles en kijkt dan verder naar een paar specifieke opdrachten. Gebruik 
eventueel een ppt-presentatie als leidraad71. 

 
Bespreek eerst met de docenten hoe onderzoekend leren en een onderzokende 
houding eruitzien. Vraag ze om na te denken over wat voor dingen de leerlingen 
zouden doen als ze onderzoekend zouden leren binnen de wiskundeles. Ze 

zouden hier mee aan de slag moeten kunnen, maar indien dit niet lukt, kunt u verwijzen naar 
de ‘Onderzoekend Leren Dimensies’ van MaSciL. Deze worden hieronder genoemd: 

• Het verkennen van situaties; 
• Het plannen van onderzoek; 
• Systematisch experimenteren; 
• Interpreteren en evalueren; 
• Het bespreken van resultaten. 

 
Wanneer u deze lijst gebruikt, vraagt u hen dan in welke mate ze het eens zijn met deze 
dimensies, wat ze toe zouden willen voegen, wat minder belangrijk voor ze is, enzovoorts. U 
wilt dat ze kritisch naar de dimensies kijken en ze niet slechts aannemen. 
 

                                                
71 Engels voorbeeld: http://mascil.mathshell.org.uk/wp-content/uploads/2014/03/exploring-tasks.pptx  
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Laat de docenten nu de twee opdrachten zien waar u wilt dat ze naar kijken. U vindt ze in de 
collectie lesmaterialen van MaSciL.  

• Opdracht 1: Sports physiology and statistics72. 
• Opdracht 2:  Epidemics: modelling with mathematics73. 

 
Vraag de docenten om in tweetallen te werken, een aan elke opdracht, om de 
opdracht te analyseren wat betreft de leerlingactiviteiten die de opdracht 
waarschijnlijk oproept en om een suggestie te doen waar deze activiteit zou 

kunnen passen binnen de dimensies van 'Onderzoekend Leren'. 
Vraag ze ook om na te denken over de mate waarin de opdracht past binnen de 
beroepscontext. Laat ze de bevindingen dan met elkaar delen, eerst door de opdracht 
globaal te typeren (wat de leerling gaat doen) en dan door uit te leggen tot welke conclusie 
ze gekomen zijn wat betreft Onderzoekend Leren 

. 
Elk koppel kiest een van de twee opdrachten en presenteert aan de groep het 
volgende: a) hun bevindingen, b) wat zij, als docenten, wel en niet zouden doen om 
in hun les Onderzoekend Leren aan te moedigen en c) hoe zij de opdracht aan 

zouden passen zodat deze beter past binnen de beroepscontext. 
 
Merk op dat alle tweetallen naar dezelfde opdrachten kijken. U kunt nog wat andere 
opdrachten uitdelen als u dat liever heeft, maar dit zal meer tijd kunnen kosten omdat alle 
docenten zich dan in zouden moeten werken in de opdrachten die gepresenteerd worden, 
voordat ze kunnen reageren op de bevindingen en de aanbevolen didactische aanpak. 
 

Vraag de docenten om een onderzoeksvraag op te stellen die verband houdt 
met het gebruik van opdrachten die onderzoekend leren bevorderen. Ze moeten 
nu een opdracht kiezen die zij zien als een goede opdracht voor het bevorderen 

van een onderzoekende aanpak. 
 
Leg uit dat u wilt dat ze de opdracht in de les gaan uitvoeren en dat ze enkele observaties 
doen die hen zal helpen in het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Ze moeten 
voorbereid zijn om over hun bevindingen te rapporteren in een van de volgende 
bijeenkomsten. Moedig ze aan om wanneer ze verslag doen te reflecteren op de les, de 
reacties en resultaten van de leerlingen en op wat ze zelf geleerd hebben. 
                                                
72 Engelse versie: http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/22004/  
73 Engelse versie: http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/22011/  
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TOOL IE-2: HET VERGELIJKEN VAN GESTRUCTUREERDE EN 
ONGESTRUCTUREERDE PROBLEMEN 
 

Deze activiteit begint met een korte inleidende bespreking, welke gevolgd wordt 
door het werken in tweetallen waarbij docenten gestructureerde en 
ongestructureerde versies van hetzelfde probleem vergelijken. Aan het eind komt 

de groep bijeen om de bevindingen uit te wisselen. U kunt een ppr-presentatie gebruiken als 
leidraad voor de bijeekomst74. 
 

Houd een korte discussie als introductie op het onderwerp. Bespreek hoe in de 
meeste wiskunde en natuurwetenschappelijke lessen leerlingen gestructureerde 
opdrachten aangeboden krijgen en precies te horen krijgen welke technieken ze 

toe moeten passen. Leerlingen leren dan door instructies te volgen. Problemen en situaties 
die je in de wereld tegenkomt zitten meestal niet zo in elkaar. Authentieke problemen vragen 
van leerlingen dat ze kunnen vereenvoudigen, situaties kunnen modelleren, de benodigde 
kennis en processen kunnen kiezen uit hun ‘toolkit’, en dat ze kunnen testen wanneer hun 
oplossing 'goed genoeg' is voor het doel dat er ligt, in plaats van alleen maar oefeningen te 
zijn in het gebruiken van een specifieke vaardigheid of een concept. Het lijkt logisch dat 
wanneer het de bedoelings is dat leerlingen leren hun vaardigheden zelfstandig te gebruiken 
in hun toekomstige leven, dat zij dan in de les regelmatig de kans krijgen om aan minder 
gestructureerde problemen te werken. 
 

Vraag de docenten in twee- of drietallen te werken. Geef ze de hand-out75 die 
zowel gestructureerde als ongestructureerde versies van de twee 
onderzoeksopdrachten (probleemoplos-opdrachten) bevat, die geplaatst zijn in 

verschillende beroepscontexten. De handout biedt ook voorbeeldantwoorden van leerlingen 
op de ongestructureerde problemen. Vraag de docenten om de minder gestructureerde 
versies van de opdrachten te vergelijken met de gestructureerde versies. Vraag ze om na te 
denken over de volgende vragen: 

                                                
74 Engels voorbeeld: http://mascil.mathshell.org.uk/wp-content/uploads/2014/03/unstructured.pptx  
75 Engelse versie: http://mascil.mathshell.org.uk/wp-content/uploads/2014/03/Problem-solving-handout-1.pdf. 

Een Nederlandse versie kunt u vinden in de gelijknamige Primas nascholingsmodule op http://www.primas-

project.eu/artikel/nl/1044/Tackling+unstructured+problems/view.do?lang=nl   
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• Welke beslissingen worden aan de leerlingen overgelaten? 
• Welke didactische punten zullen naar voren komen wanneer u dergelijke 

ongestructureerde problemen gaat gebruiken? 
 

Leerlingen aan het werk aan het probleem van het tafeltennistoernooi. 
 

 
Breng de groep weer bij elkaar en vraag elk twee- of drietal om hun bevindingen te 
delen. Maak een lijst van hun punten. 
 

Een aantal  punten waar docenten waarschijnlijk onmiddellijk mee zullen komen zijn: 
• Ongestructureerde problemen zijn lastiger; 
• Het is lastiger om een les te plannen met deze problemen; 
• Leerlingen weten misschien niet eens hoe ze hieraan moeten beginnen; 
• Leerlingen zullen niet per definitie gebruiken wat we ze geleerd hebben; 
• Als we te snel hulp aanbieden, zullen de leerlingen slechts doen wat we zeggen en 

niet zelfstandig nadenken; 
• Leerlingen zullen met een grotere variëteit aan aanpakken en oplossingen komen;  
• Leerlingen zullen misschien bevestiging vragen of het toegestaan is om een andere 

aanpak te kiezen of tot een andere conclusie te komen. 
 

Vraag de groep om een onderzoeksvraag op te stellen die verband houdt met 
het gebruik van ongestructureerde problemen. Vraag hen een 
ongestructureerde versie te kiezen (het liefst van een probleem dat ze al in een 
gestructureerde variant gebruikt hebben) en deze in de les voor te leggen aan 

hun leerlingen. Ze moeten er rekening mee houden dat ze hier de volgende bijeenkomst 
verslag van uit moeten brengen, waarbij de nadruk ligt op wat ze geleerd hebben over de 
onderzoeksvraag. 
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TOOL IE-3 KENMERKEN VAN PROBLEEM-OPLOS-OPDRACHTEN 
	

In deze tool onderzoeken we de betekenis van probleem-oplossen en hoe een 
wiskundige probleem-oplos taak eruit zou kunnen zien. We bekijken eerst vier 
verschillende soorten taken en vergelijken de voornaamste kenmerken ervan en 

Identificeren specifieke kenmerken. De opdrachten die u gebruikt, hoeven niet de opdrachten 
ts zijn die hier worden aangeboden. U kunt ook opdrachten kiezen die aansluiten bij uw 
curriculum, maar deze moeten wel verschillende kenmerken hebben, bijvoorbeeld een 
contextprobleem of een verhalende opdracht met structuur; een open en minder 
gestructureerde onderzoeksopdracht; een toetsvraag; een gestructureerde taak met slechts 
één correct antwoord. Deze voorbeelden worden gebruikt om een gesprek aan te wakkeren 
over wat er bedoeld wordt met een probleem-oplos-opdracht en vervolgens na te denken 
over de variëteit aan wiskundige en persoonlijke vaardigheden die ontwikkeld kunnen 
worden met zulke opdrachten. 	

	

Vraag de docenten eerst om de voorbeeldopdrachten door te lezen en ze 
vervolgens in tweetallen te vergelijken, de voornaamste kenmerken van elke 

opdracht te benoemen en de verschillen tussen de opdrachten te bespreken. Mogelijke 
voorbeeldopdrachten76: 
	

Opdracht 1: Het mengen van verf 	
Opdracht 2: Hekken	
Opdracht 3: Magisch V-onderzoek	
Opdracht 4: Prisma	

	

Deel met de hele groep de bevindingen uit de discussies en probeer de 
hoofdkenmerken van elke opdracht te benoemen. Bespreek de eisen die binnen 
elke opdracht gesteld worden aan leerlingen en hoe je de opdrachten kunt 

ordenen naar de mate van probleemoplossende eisen aan de leerlingen. 	
	

Bij de volgende activiteit werken de docenten in kleine groepen. Deel aan elke 
groep de lijst kenmerken van 'probleem oplossen'77 uit.  
(U kunt hier ook kaartjes van maken).  

                                                
76 Zie de Engelse versies in bijlage 3 
77 Zie Engelse versie in Bijlage 4. 



   

© University of Nottingham/mascil Consortium - CC	BY-SA	4.0	mascil	consortium	2014	

The	mascil	project	has	received	funding	from	the	European	Union’s	Seventh	Framework	Programme	for	research,	technological	

development	and	demonstration	under	grant	agreement	no	320	693	

 

92 

Het zijn kenmerken die gewoonlijk geassocieerd worden met probleem-oplos-opdrachten. 
Vraag de docenten om deze te bespreken en te proberen de kenmerken/kaartjes in de 
volgende categorieën te plaatsen:	

Altijd - het kenmerk is altijd aanwezig in een probleem-oplos-opdracht	
Soms - het kenmerk is soms aanwezig in een probleem-oplos-opdracht	
Nooit - het kenmerk is nooit aanwezig in een probleem-oplos-opdracht	

Let op: Docenten vinden het misschien lastig om kaarten in de Nooit- categorie te plaatsen. 
De activiteit is met dit in gedachten opgezet, zodat docenten aangemoedigd worden door te 
denken over wat er komt kijken bij probleem-oplos-opdrachten. Docenten hebben mogelijk 
nog andere ideeën over kenmerken die ze toe willen voegen, moedig ze vooral aan om dit te 
doen.	
	

Vraag de docenten hun gedachten te delen met de hele groep. Dit zal de 
discussie op gang brengen over de gevarieerde aard van probleem-oplos-
opdrachten en over de manier waarop sommige opdrachten studenten meer 

mogelijkheden bieden dan andere voor het ontwikkelen van probleem-oplos vaardigheden. 
Merk op dat beperkingen niet altijd ongewenst zijn aangezien leerlingen zich soms moeten 
richten op bepaalde aspecten van probleemoplossen.	
	

Vraag de docenten om weer in kleine groepen te werken, en opnieuw één of twee 
van de voorgaande opdrachten te kiezen. Vraag ze dit keer om het volgende te 
bespreken:	

1. De benodigde wiskundige kennis en vaardigheden	
2. Andere benodigde kennis (bijv. werkgerelateerde of beroepskennis)	
3. Andere benodigde vaardigheden (bijv. persoonlijke vaardigheden)	

Laat hen de reacties in de drie catgerorien noteren.  
Docenten vinden het vaak makkelijker om na te denken over de specifieke wiskundige 
kennis dan over de benodigde vaardigheden. De volgende (incomplete) lijst van 
vaardigheden kan hierbij hulp bieden:	

• Ontwikkelen en gebruiken van een verzameling verschillende strategieën	
• Herkennen en repliceren van patronen (in getal of vorm)	
• Weerbaarheid	
• Vertrouwen in persoonlijke wiskundige bekwaamheid	
• Lezen en interpreteren van een probleem in een onbekende context	
• Het identificeren van wiskundige processen die nodig zijn om het probleem op te 

lossen	
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• Zelfreflectie	
• Kritische beoordeling van de voortgang	
• Samenwerken.	

Vraag de docenten of ze het eens zijn met de items in deze lijst. Welke andere vaardigheden 
hebben leerlingen verder nog nodig? 
	

Deel de resultaten met de hele groep. Vraag de docenten om over het volgende 
na te denken:  
	

• Welke specifieke vaardigheden willen ze dat hun studenten ontwikkelen? 	
• Wat voor type opdrachten kunnen ze gebruiken om dit te doen?	

	

Kies als groep een opdracht (uit het materiaal van Mascil of uit een andere bron), 
en bespreek hoe je deze kunt gebruiken in de les. De groep zou ook na kunnen 
denken hoe zij één of meerdere van de voorbeeldopdrachten kunnen 

doorontwikkelen om de mogelijkheden voor probleemoplossen te vergroten. Vraag elke 
docent om de opdracht voor de volgende bijeenkomst met een klas uit te proberen en te 
reflecteren op hoe effectief het was; welke vooruitgang de leerlingen boekten in de 
ontwikkeling van probleem-oplos-vaardigheden. Daarnaast moeten ze voorbereid zijn hun 
ervaringen en ideeen met de groep te delen tijdens de volgende bijeenkomst.	
	

 

HOE PLANNEN WE ONDERZOEKEND LEREN?  
 
Docenten vragen regelmatig ondersteuning bij het plannen van onderzoekend leren in hun 
onderwijs. De toolkit bevat drie tools die docenten hierbij ondersteunen. 
 
Tool IF-1: Onderzoekend leren plannen bij wiskunde 
Tool IF-2: Een les observeren en analyseren 
Tool IF-3: Advies voor lessen rond probleemoplossen 
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TOOL IF-1: ONDERZOEKEND LEREN PLANNEN BIJ WISKUNDE  
 

Bij deze activiteit werken docenten samen om te plannen hoe zij een les zullen 
geven waarin leerlingen hun eigen onderzoek aansturen. U kunt een ppt-presentatie 
gebruiken als leidraad voor het werken met deze tool78. 

 

 

Introduceer eerst de les ‘Bouw een school’79. Benadruk dat de leerlingen in deze 
les hun eigen vragen stellen en beantwoorden, en op die manier bezig zijn met de 
modelleercyclus. Leg uit dat de les bewust open is en dat de activiteit van de 

leerlingen afhankelijk zal zijn van de vragen die zij beantwoord willen zien in deze context. 
 

Vraag de deelnemers vervolgens om in tweetallen een lesplan te maken voor deze 
les en daarin te verwerken hoe ze: 

• De klas in zullen richten en welke hulpmiddelen ze nodig hebben; 
• De situatie introduceren bij de leerlingen; 
• Het idee van de modelleercyclus introduceren; 
• Het belangrijkste deel van de les zullen organiseren; 
• Vragen zullen stellen; 
• De les af zullen ronden. 

 

                                                
78 Engels voorbeeld: http://mascil.mathshell.org.uk/wp-content/uploads/2014/03/planning.pptx 
79 Engelse hand-out: http://mascil.mathshell.org.uk/wp-content/uploads/2014/03/Building-a-School-lesson.pdf  
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Roep de groep weer bij elkaar en vraag ze om de belangrijkste punten die naar voren 
gekomen zijn te delen en deel het voorbeeldlesplan80 uit. Vraag ze om samen een 
onderzoeksvraag op te stellen. Vraag hen de planning af te ronden, de les te geven en zich 
erop voor te bereiden verslag uit te brengen in de volgende bijeenkomst. 
 

TOOL IF-2: EEN LES OBSERVEREN EN ANALYSEREN 
 

Deze tool is opgesteld rond videoclips van lessen waarin de twee besproken 
opdrachten uit tool IE-2 Vergelijken van gestructureerde en ongestructureerde 
problemen aangepakt worden. De docenten bekijken en analyseren hoe de 

docenten in deze videoclips hun lessen organiseren. Wanneer u Tool IE-2 niet gebruikt 
heeft, dient u a) de docenten vooraf de hand-out uit deze tool te geven of b) de docenten 
tijdens de bijeenkomst tijd te geven de opdrachten te bekijekn. 
 

Vraag de docenten om te beginnen met het bekijken van de video waarin Michelle 
gebruik maakt van de opdracht Het organiseren van een tafeltennistoernooi.81 
 

Vraag ze om tijdens het kijken over de volgende punten na te denken: 
• Hoe organiseerde de docent de les? Welke fases werden doorlopen? 
• Welke hulpmiddelen had de docent ter beschikking, en wanneer werden deze 

ingezet? 
• Waarom werd er van leerlingen verwacht dat ze in tweetallen/kleine groepjes 

werkten? 
• Hoe introduceerde de docent het probleem bij de leerlingen? 
• Welke verschillende soorten aanpak gebruikten de leerlingen? 
• Hoe ondersteunde de docent de leerlingen wanneer ze vast zaten? 
• Hoe moedigde de docent het uitwisselen van strategieën en aanpak aan? 
• Wat denkt u dat deze leerlingen leerden? 

 
Bekijk nu de tweede videoclip82 van Judiths les waarin ze de klas vraagt om een doos te 
ontwerpen voor 18 snoepjes, en laat ze dezelfde vragen als hierboven beantwoorden. 

                                                
80 Engels voorbeeld: http://mascil.mathshell.org.uk/wp-content/uploads/2014/03/Sample-lesson-plan.pdf 
81 Video: http://primas.mathshell.org/pd/modules/2_Tackling_unstructured_problems/html/videos_d1.htm 
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Organiseer een groepsdiscussie. Wat viel op? Welke didactische strategieën gebruikten de 
docenten, en welke leken goed aan te slaan? 
 
Vraag de docenten om een probleem-oplos-les te plannen die zij zullen uitvoeren voor de 
volgende bijeenkomst. Herinner ze eraan dat ze erop bedacht dienen te zijn dat ze verslag 
uitbrengen aan de groep. 
 

TOOL IF-3: ADVIES VOOR LESSEN ROND PROBLEEMOPLOSSEN 
 

Deze activiteit behandelt de welbekende moielijkheden die wiskundedocenten 
tegenkomen bij het lesgeven in probleemoplossen. De docenten bespreken eerst 
wat zij moeilijk vinden aan het lesgeven in probleemoplossen en wat voor hen 

werkt, voordat ze een aantal op onderzoek gebaseerde strategieën uitproberen. 
 
Veel docenten vinden het een uitdaging om probleemoplossen in hun lessen te verwerken, 
deels omdat het moeilijk te voorspellen is hoe leerlingen een probleem aanpakken en deels 
omdat ze het lastig vinden om leerlingen vrij te laten in de keuze van hun aanpak. 
 
Docenten vinden het vaak moeilijk om te weten wanneer ze moeten helpen en wanneer ze 
de leerlingen juist de ruimte moeten geven om zelf met het probleem ‘te worstelen’. Wanneer 
ze te snel ingrijpen, heeft de leerling geen kans om te ervaren hoe het is om een 
onsuccesvol idee uit te werken of om zelf tot een oplossing te komen. Wanneer ze te laat 
ingegrijpen, raakt de leerling gefrustreerd, verveeld en is hij/zij niet langer gemotiveerd. 
 
Bruner gebruikt de metafoor van ‘het bouwen van een steiger’ (scaffolding) om te beschrijven 
hoe een docent kan helpen structureren (Wood, Bruner, & Ross, 1976). De docent moedigt 
de leerlingen aan om zoveel mogelijk zonder hulp te doen en biedt alleen het minimale aan 
ondersteuning om ze succesvol te laten zijn. Deze hulp kan bestaan uit het inperken van hun 
keuzes, aandacht vestigen op belangrijke kenmerken door het stellen van vragen, of op 
sommige momenten zelfs laten zien wat te doen. In zijn werk met jonge kinderen heeft Wood 
(1988) verschillende niveaus van scaffolding aangegeven, van minder tot meer sturend: het 
geven van algemeen verbaal advies, het geven van specifieke verbale instructies, het 

                                                                                                                                                   
82 video: http://primas.mathshell.org/pd/modules/2_Tackling_unstructured_problems/html/videos_d2.htm  
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opsplitsen van het probleem in deelproblemen, het voordoen van een oplossing. Wood 
introduceerde ook twee regels: 
 “Elke keer dat een kind geen succes ervaart in een actie na een bepaalde hoeveelheid hulp, 
wordt dit gevolgd door een onmiddellijke toename in hulp of sturing. Succes van een kind 
geeft aan dat een volgende instructie minder hulp behoeft dan voorafgaand aan dit succes 
gegeven was, om het kind de kans te geven zelfstandigheid te ontwikkelen.” Wood (1988) 

Het belangrijkste idee hier is dat de scaffolidng verminderd wordt wanneer de leerling het 
beter onder de knie begint te krijgen, anders versterkt het de afhankelijkheid. 
 

Houd een discussie met de docenten. Vraag ze naar hun ideeën over het lesgeven 
in probleemoplossen: Waar liggen hun uitdagingen? Waarom? Wat werkt goed? 
Wanneer punten die naar voren komen in de introductie (hierboven) niet behandeld 

zijn in de discussie, rondt u af met het noemen van die punten. 

De hand-out Probleem oplossen83 biedt praktische strategieën aan docenten 
wanneer ze ongestructureerde problemen gebruiken in de klas. Vraag de docenten 
om in kleine groepen samen te werken en geef elk groepje een kopie van de hand-

out. Vraag ze om: 
• Te bespreken welke ideeën ze het lastigste vinden om te implementeren; en 
• Te komen met voorbeelden van wat ze kunnen zeggen tegen de leerlingen en dit toe 

te voegen in de rechterkolom. 
 

Breng de groep weer bij elkaar en vraag elk groepje of tweetal om een of twee van 
hun ideeën te delen. Moedig docenten aan de ideeën te noteren die ze bruikbaar 
vinden. 

Rond af door de docenten te vragen na te denken over hoe ze een nieuwe 
strategie op kunnen nemen in hun lessen in problemoplossen. Vraag ze dit uit te 
voeren voor de volgende bijeenkomst, en er rekening mee te houden om verslag uit 

te brengen aan de groep. 

 

                                                
83 Engelse versie: http://mascil.mathshell.org.uk/wp-content/uploads/2014/03/Problem-solving-advice.pdf 

 



   

© University of Nottingham/mascil Consortium - CC	BY-SA	4.0	mascil	consortium	2014	

The	mascil	project	has	received	funding	from	the	European	Union’s	Seventh	Framework	Programme	for	research,	technological	

development	and	demonstration	under	grant	agreement	no	320	693	

 

98 

HOE PAST ONDERZOEKEND LEREN IN ONS WISKUNDECURRICULUM? 
 
Docenten vragen soms waar in het curriculum ze onderzoekend leren zouden kunnen 
toepassen. Ze willen weten hoe dit verband houdt met hun eigen curriculum. 
 
Verschillende landen hebben verschillende curricula, deze tools verwijzen naar de 
curriculumdocumenten die verband houden met het curriculum in uw land. U dient kopieën 
van het curriculum (doelen, examenprogramma’s, syllabi etcetera) klaar te hebben zodat de 
docenten daarmee kunnen werken. 
 
Er zijn twee tools: 
Tool IG-1: Onderzoekend leren en de eisen van het wiskundecurriculum  
Tool IG-2: Onderzoekend leren en de doelen van het wiskundeonderwijs? 
 

TOOL  IG-1: ONDERZOEKEND LEREN EN DE EISEN VAN HET 
WISKUNDECURRICULUM 
 

Deze tool promoot de reflectie van de docenten op hun huidige lespraktijk en 
analyseert welke aanpak het beste tegemoet komt aan de huidige curriculaire 
eisen. Om te beginnen denkt de groep na over wat de leerlingen leren door bezig 

te zijn met opdrachten waarin zij onderzoekend leren. Vervolgens bekijken zij waar er binnen 
de curriculumdocumenten sprake is van deze vorm van leren, en om na te denken over hoe 
en wanneer ze deze benadering toe kunnen passen.  
 
Vele docenten ervaren spanning tussen het gebruik van onderzoekende taken en het 
behandelen van de stof uit het curriculum. Men heeft de neiging om voorrang te geven aan 
de inhoud en conceptontwikkeling, ten koste van het ontwikkelen van belangrijke 
procesvaardigheden. De vaardigheden die leerlingen leren door het toepassen van 
onderzoekend leren worden in steeds meer landen expliciet gewaardeerd. In deze tool 
bespreken de docenten de huidige trends in het wiskundeonderwijs vanuit een internationaal 
en nationaal perspectief en reflecteren zij op de kennis, vaardigheden en waarden waarvan 
verwacht wordt dat leerlingen die leren binnen het wiskundeonderwijs. 
 

Begin door de groep te vragen welke wiskunde zij denken dat hun leerlingen leren 
door bezig te zijn met Onderzoekend Leren. Waarschijnlijk zullen ze de nadruk 
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leggen op ‘vaardigheden' of ‘procesvaardigheden’ zoals die welke genoemd staan in het 
Eurydiceverslag, Wiskundeonderwijs in Europa: Veelvoorkomende problemen en nationale 
richtlijnen, waarin vijf competentiegebieden genoemd worden: 

• Het beheersen van basale vaardigheden en procedures; 
• Het begrijpen van wiskundige concepten en principes; 
• Het toepassen van wiskunde in een realistische context; 
• Het communiceren over wiskunde; en 
• Op een wiskundige manier redeneren. 

 
Vraag nu de docenten om in tweetallen te werken. Deel aan elk paar een kopie uit 
van de curriculumdocumenten84 waarin uitgelegd wordt wat er gedoceerd en 
geleerd dient te worden. Vraag ze om deze documenten door te nemen om zo uit 

te zoeken welke van deze, of soortgelijke, vaardigheden genoemd worden in het curriculum 
en waar. Vertel ze dat u wilt dat ze nadenken over hoe en wanneer ze kunnen/moeten 
lesgeven om deze vaardigheden te promoten. 

 
Breng de groep weer bij elkaar, en bespreek hoe onderzoekdn leren gebruikt kan 
worden om tegemoet te komen aan de eisen van het wiskundecurriculum.  
 

TOOL IG-2: ONDERZOEKEND LEREN EN WAARDEN IN WISKUNDEONDERWIJS 
 

Deze tool legt de nadruk op de doelen van wiskundeonderwijs. Er wordt vooral 
nadruk gelegd op de behoefte om indivuduele leerlingen de mogelijkheid te bieden 
om niet alleen de producten van wiskunde te begrijpen, maar ook de processen. 

Docenten bespreken de mogelijkheid om onderzoekend leren te gebruiken om wiskundige 
processen bij leerlingen te introduceren 
. 

Vraag de docenten eerst waarom wiskunde belangrijk is. Waarom geven ze les in 
wiskunde? U kunt verwijzen naar recente verslagen die verband houden met het 
wiskundeonderwijs in Nederland en elders, waarin visies besproken worden over 

                                                
84 Zie onder andere websites van Examenblad, SLO en de NVVW  
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het doel van wiskundeonderwijs85. Deze blog86 vat de doelen samen die vernoemd staan in 
verslagen die in de UK gepubliceerd zijn in januari 2011. 

De hoofdredenen voor het belang van wiskunde … vallen uiteen in drie … gebieden: 
Wiskunde is een kernvaardigheid voor alle docenten in het algemeen; een wiskundig goed 
opgeleide bevolking zal bijdragen aan de economische voorspoed van een land; en 
wiskunde is op zichzelf belangrijk.  

Bespreek de mate waarin deze doelen overeenkomen met de eigen waarden van de 
docenten (en met die van hun leerlingen). 

 
Vraag de docenten om in tweetallen na te denken over welke wiskunde gegeven 
dient te worden, en hoe dit gegeven dient te worden. U kunt ze verwijzen naar de 
synthese van de aanbevelingen die in recente verslagen in de UK gegeven worden 

in hetzelfde blog als waar hierboven naar wordt verwezen. Zoals bijvoorbeeld: 
• Het belang van het vasthouden aan waarden die specifiek bij wiskunde horen (bijv. 

redeneren en toepassen); 
• Meer probleemoplossend werken en werken aan modelleren; 
• De toepassing van wiskunde in realistische en complexe settingen; 
• Het doceren van wiskunde binnen andere vakgebieden. 

 
Kom weer met de groep bij elkaar en vraag de tweetallen om hun bevindingen te 
delen. Bespreek nu in welke mate onderzoekend leren een aanpak biedt om 
wiskunde zo te onderwijzen als zij dat willen. De discussie zal afhangen van wat de 

tweetallen bijdragen wanneer ze verslag uitbrengen aan de gehele groep. 

 

 

 

 

 

 

                                                
85 Zie onder andere de documenten van cTWO en de NVvW, het raamwerk van Pisa, of dit Engelse blog:  

https://mathsreports.wordpress.com/overall-narrative/mathematics-is-important/  
86 https://mathsreports.wordpress.com/  



   

© University of Nottingham/mascil Consortium - CC	BY-SA	4.0	mascil	consortium	2014	

The	mascil	project	has	received	funding	from	the	European	Union’s	Seventh	Framework	Programme	for	research,	technological	

development	and	demonstration	under	grant	agreement	no	320	693	

 

101 

 

ONDERDEEL: OL IN DE NATUURWETENSCHAPPEN 
 
Dit deel van de toolkit bekijkt hoe Onderzoekend Leren geïntegreerd kan worden in het 
onderwijs in de natuurwetenschappen. De basis voor argumenten om Onderzoekend Leren 
binnen natuurwetenschappen te gebruiken wordt gevormd door: 

• OL is een effectievere didactische aanpak voor het onderwijs van 
natuurwetenschappelijke inhoud; 

• OL is belangrijk voor het onderwijs in aspecten van de aard van 
natuurwetenschappen en hoe wetenschappers werken; 

• OL ondersteunt het lesgeven in processen en vaardigheden, met de potentie om de 
transfer van vaardigheden te ondersteunen door het plaatsen van onderzoekstaken 
binnen authentieke contexten. 
 

De argumenten zijn vaak gekoppeld aan: de behoefte om toekomstige wetenschappers op te 
leiden, die later aspecten van natuurwetenschappen toe zullen passen op hun werkplek; aan 
de meer algemene vraag naar dit soort overdraagbare vaardigheden die geleerd kunnen 
worden binnen de wetenschappelijke discipline; en aan de behoefte om een ‘publiek’ te 
ontwikkelen met voldoende wetenschappelijke kennis om als burgers verantwoordelijke 
posities in te nemen. 
 
De nadruk op bepaalde aspecten van deze argumenten varieert tussen landen en scholen. 
De positie op veel scholen blijft echter dusdanig dat het lesgeven in natuurwetenschappen 
los staat van het leren van processen, vaardigheden en de aard van wetenschap. Inhoud 
wordt geleerd als een collectie van feiten en ideeën die geleerd en begrepen dienen te 
worden, terwijl manipulatieve en procesvaardigheden apart geleerd worden aan de hand van 
praktische activiteiten. Een aantal scholen voert praktische opdrachten uit met sterke 
onderzoekselementen, maar het merendeel van de scholen doet dat niet en het komt vaker 
voor dat de nadruk ligt op een voorbeeld van wetenschappelijke inhoud of het aanleren van 
een bepaalde praktische vaardigheid. 
 
De integratie van inhoud en processen binnen OL brengt vele didactische uitdagingen. De 
processen omvatten observatie en visualisatie; het classificeren en opzetten van definities; 
representaties geven; relaties en verbindingen vinden; schatten, meten en kwantificeren; 
evalueren, experimenteren en vat krijgen op variabelen. Zoals sommigen al aangegeven 
hebben, zijn dit ontwikkelingen van natuurlijke menselijke krachten die we vanaf onze 
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geboorte hebben (Millar, 1994).Tot op zekere hoogte gebruiken we deze onbewust continu. 
Wanneer docenten deze krachten inzetten en ontwikkelen om leerlingen te helpen het 
concept van wiskunde en natuurwetenschappen te begrijpen, worden leerlingen meer 
betrokken bij hun leerproces. 
 

• Hoe zien OL-opdrachten binnen de natuurwetenschappen eruit? 
• Hoe plannen we voor OL in de natuurwetenschappen? 
• Hoe houdt OL verband met ons natuurwetenschappelijk curriculum? 

 

HOE ZIEN ONDERZOEKENDE OPDRACHTEN BINNEN DE 
NATUURWETENSCHAPPEN ERUIT? 
 
Het is niet moeilijk om onderzoekende opdrachten te vinden voor wiskunde, hoewel we wel 
willen benadrukken dat een opdracht op zichzelf niet direct een onderzoekende opdracht is. 
De manier waarop de docent (en de leerlingen) het benadert, is van zeer groot belang, en 
zie voor meer hulp over hoe een onderzoekende aanpak te gebruiken dit deel van de toolkit. 
 
MaSciL’s databank biedt een hoeveelheid verschillende opdrachten die gebruikt kunnen 
worden bij Onderzoekend Leren. 
 
Andere kunnen gevonden worden via 

• de Primas website 
• het National STEM Centre 
• Nuffield Foundation 
• Onderzoek in de praktijk 

 
Deze toolkit biedt drie tools om de vraag te onderzoeken hoe onderzoekende opdrachten 
eruitzien. 
 
Tool IH-1: Verkennen van de ideeën van de docenten 
Tool IH-2: Verkennen van OL-opdrachten binnen de natuurwetenschappen 
Tool IH-3: Aanpak vergelijken 
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TOOL IH-1: HET VERKENNEN VAN IDEEËN VAN DOCENTEN 
 
Vele docenten in de natuurwetenschappen hebben de neiging om van OL-opdrachten te 
denken dat het actieve opdrachten zijn of opdrachten die leerlingen laten experimenteren, 
ongeacht of ze het volgens een vaste volgorde doen zonder erover na te denken. 

Deze tool verkent de ideeën van docenten over Onderzoekend Leren.  
Het borduurt voort op hun vorige ideeën om zo te komen tot een algemeen begrip van OL en 
de processen die samenhangen met de waarde van leren.  
Geef docenten op voorhand aan het volgende mee te nemen: 

• Een voorbeeld van een activiteit in een natuurwetenschappelijk laboratorium; 
• Een voorbeeld van een klassenactiviteit welke ze zien als een goed voorbeeld van 

een OL-opdracht binnen natuurwetenschappelijk onderwijs. 
 

Vraag docenten in tweetallen te kijken naar de voorbeelden die zij meegenomen 
hebben, en bespreek wat ze al weten over OL of hoe zij denken dat het eruit ziet. 

Roep de groep bijeen en promoot een groepsbespreking over de beperkte potentie 
van de opdrachten die: 

• Nadruk leggen op voorgeschreven procedures; 
• Geen ruimte laten voor de leerlingen om na te denken of beslissingen te maken; 
• Discussie, redenatie of de ontwikkeling van verklaringen op basis van bewijsvoering 

niet stimuleren. 
 

Vraag docenten om hun voorbeeld van een goed OL-voorbeeld te delen met de rest van de 
groep en uit te leggen waarom zij denken dat de opdracht gezien kan worden als een 
krachtige OL-opdracht. Bespreek in welke mate de voorbeelden van OL-opdrachten de 
leerlingen mogelijkheden bieden om: 

• Situaties te verkennen; 
• Vragen te stellen; 
• Onderzoeken te plannen; 
• Beslissingen te nemen; 
• Systematisch te experimenteren; 
• Te interpreteren en evalueren; 
• Te beredeneren en verklaren; 
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• Resultaten te bespreken. 
 

Vraag docenten om uit het eerdere deel van de opdracht een van de activiteiten te 
kiezen en hier in tweetallen aan te werken om ze meer OL-gestuurd te maken. 
 
Docenten kunnen nu besluiten om de opdracht te gebruiken waar ze met een klas 
aan gewerkt hebben. Ze moeten letten op de effecten op het leren van de 
leerlingen en reflecteren op de veranderingen die de OL-potentie van de opdracht 

verder kunnen vergroten. 
 

TOOL IH-2: HET VERKENNEN VAN OL-OPDRACHTEN BINNEN 
NATUURWETENSCHAPPEN 
 

Deze tool biedt docenten mogelijkheden om OL-opdrachten te ervaren als 
leerlingen en zich bewust te worden van de educatieve mogelijkheden van deze 
werkmethodes. Docenten reflecteren op de verschillende dingen die leerlingen gevraagd 
worden te doen wanneer ze bezig zijn met onderzoekende opdrachten en ze benoemen 
belangrijke kenmerken die geassocieerd worden met krachtige OL-opdrachten. 
 

Vraag docenten om in tweetallen een aantal OL-opdrachten uit de MaSciL-
database te bekijken: 
 

http://beroepscontext.MaSciL-project.eu/classroom-material.html 
 
Ze moeten benoemen wat voor dingen de leerlingen zouden doen wanneer ze met deze 
opdrachten bezig zijn. Ze zouden hier zo mee aan de slag moeten kunnen, maar indien dit 
niet lukt, kunt u verwijzen naar de ‘Onderzoekend Leren Dimensies’ van MaSciL, namelijk: 

• Het verkennen van situaties; 
• Het plannen van onderzoeken; 
• Systematisch experimenteren; 
• Interpreteren en evalueren; en 
• Het bespreken van resultaten. 
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Wanneer u deze lijst gebruikt, vraagt u hen dan in welke mate ze het eens zijn met deze 
dimensies, wat ze toe zouden willen voegen, wat minder belangrijk voor ze is, enzovoorts. U 
wilt dat ze kritisch naar de dimensies kijken en ze niet slechts accepteren. 
 

Roep de groep bijeen en vraag ze om te bespreken welke uitdagingen hun 
leerlingen tegen kunnen komen wanneer ze aan de opdrachten werken en wat ze 
als docenten zouden doen om ze te ondersteunen. Bespreek wat voor sfeer er in 

de klas nodig is om de leerlingen volledig te betrekken bij de discussies en de evaluatie van 
alternatieve strategieën, ideeën en verklaringen. 
 

Vraag de docenten om een OL-opdracht te kiezen die ze uit willen proberen van 
MaSciL of een andere bron en moedig ze aan om het te implementeren in hun 
lessen en verslag uit te brengen van hun ervaringen in de volgende professionele 

ontwikkelingssessie. Stimuleer reflectie op de les en de reacties van de leerlingen wanneer 
ze verslag uitbrengen en vraag de docenten wat ze zelf geleerd hebben of wat ze de 
volgende keer anders zouden doen. 

TOOL IH-3: WERKMETHODES VERGELIJKEN 
 

In de meeste natuurwetenschappelijke lessen krijgen leerlingen 
gestructureerde opdrachten aangeboden en krijgen ze precies te horen welke technieken ze 
toe moeten passen. Leerlingen leren door instructies te volgen. Problemen en situaties die je 
in de wereld tegenkomt zijn meestal niet op deze manier gestructureerd. Werkelijke 
problemen vragen van leerlingen dat ze kunnen vereenvoudigen, modelsituaties kunnen 
maken, de benodigde kennis en processen kunnen kiezen uit hun ‘toolkit’, en dat ze kunnen 
testen wanneer hun oplossing 'goed genoeg' is voor het doel dat er ligt, in plaats van alleen 
maar een oefening te zijn in het gebruiken van een bepaalde vaardigheid of een concept. 
Het lijkt logisch dat wanneer leerlingen moeten leren hun vaardigheden zelfstandig te 
gebruiken in hun toekomstige leven dat zij in de les kansen nodig hebben om aan minder 
gestructureerde problemen te werken. 
 

Vraag de docenten in twee- of drietallen te werken. Deel ze de hand-out uit 
welke zowel gestructureerde als ongestructureerde versies bevat van twee 
natuurwetenschappelijke opdrachten. 
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Vraag ze om na te denken over de volgende vragen: 
 
Welke beslissingen werden aan de leerlingen gelaten? 

• Welke opdracht denkt u dat er gezien kan worden als uitdagender of motiverender 
voor de leerlingen? 

• Welke opdracht bevordert de autonomie en het keuzeproces bij leerlingen? 
• Welke pedagogische problemen zullen naar voren komen wanneer u dergelijke 

ongestructureerde problemen gaat gebruiken? 
 

Kom weer met de groep bij elkaar en vraag elk twee- of drietal om hun bevindingen 
te delen. Maak een lijst van hun punten. 
 

Een aantal directe problemen waar de docenten waarschijnlijk mee zullen komen zijn: 
• Ongestructureerde problemen zijn lastiger; 
• Het is lastiger om een les te plannen met deze problemen; 
• Leerlingen weten misschien niet eens hoe ze hieraan moeten beginnen; 
• Leerlingen zullen niet per definitie gebruiken wat we ze geleerd hebben; 
• Als we te snel hulp aanbieden, zullen de leerlingen slechts doen wat we zeggen en 

niet zelfstandig nadenken; 
• Leerlingen zullen met een grotere variëteit aan werkmethodes en oplossingen 

komen;  
• Leerlingen zullen misschien bevestiging vragen of het toegestaan is om een andere 

aanpak te kiezen of tot een andere conclusie te komen. 
 

Bespreek welke strategieën gebruikt kunnen worden om het onderzoeksproces van 
leerlingen te begeleiden bij ongestructureerde opdrachten. Deze kunnen bevatten: 

• Stellen van grenzen; 
• Het stellen van vragen die het redenatieproces bevorderen; 
• Bevorder constructieve interacties met een debat onder leerlingen; 
• Bouw voort op eerdere kennis van leerlingen; 
• Denk na over foute antwoorden en fouten als leerkansen; 
• Gebruik zelfbeoordeling en beoordelingen door klasgenoten op een vormende 

manier. 
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Docenten moeten proberen zich te richten op een strategie die besproken is en 
plannen dit te gebruiken in een van hun klassen. Ze moeten voorbereid zijn om in 
de volgende sessie verslag uit te brengen aan de groep over hoe het ging en of het 

hielp om het onderzoek van de leerling te begeleiden. 
  

HOE PLANNEN WE VOOR OL BIJ NATUURWETENSCHAPPEN? 
 
De begeleidende principes van het ontwikkelen van Onderzoekend Leren (OL) bij 
natuurwetenschappen zijn ontwikkeld uit de beste klassensituaties en ondersteund door de 
literatuur over het lesgeven en leren. Deze twee hulpmiddelen stellen dat het bij leren zaak is 
dat er een uitdaging gegeven wordt die de leerlingen cognitief uitdaagt binnen een praktische 
context welke een probleemoplossende opdracht voor leerlingen vooropstelt en reflectie op 
hun denken of metacognitie stimuleert. Onderzoekend Leren is van nature onderzoekend 
van aard en niet alle ‘actieve’ opdrachten zijn onderzoekend in aanpak. We moeten nog 
steeds praktische vaardigheden aanleren en de 'kookboek' aanpak van 
natuurwetenschappelijke experimenten kunnen nuttig zijn bij het aanleren van 
laboratoriumvaardigheden. 
 
OL verbetert de kwaliteit van het lesgeven en leren door: 

• Het plaatsen van een omgeving met een context, vocabulaire en een opdracht om 
informatie te verzamelen. Deze fase van de les betrekt leerlingen waardoor een 
informatiebehoefte ontstaat die aan de voet staat van onderzoek; 

• Het verzamelen van informatie om een denkproces over deze informatie op gang te 
brengen en er betekenis aan te geven met tabellen en grafieken; 

• Het ontwikkelen van vraagstelling om leerlingen samen na te laten denken en 
problemen op te laten lossen, wat ontwikkeld wordt tijdens het wetenschappelijke 
onderzoeksproces; 

• Het 'juiste’ antwoord niet geven kan een uitdaging zijn voor docenten (ze zijn immers 
aardige mensen). Verwachten dat alle leerlingen nadenken, risico’s nemen en 
bijdragen betekent dat docenten neutraal dienen te zijn in hun reactie naar leerlingen. 
Het aanmoedigen van alle reacties creëert een omgeving waar het denken gedeeld 
en gewaardeerd wordt; 

• Het verband leggen met andere voorbeelden uit het curriculum waarbij een gelijk 
denkproces gebruikt wordt. In de natuurwetenschappen bijvoorbeeld is het lesgeven 
in de wetten van Mendel afhankelijk van de begripsontwikkeling van verhoudingen bij 
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leerlingen om problemen op te lossen van genetische kruisingen. Hetzelfde 
gedachtenproces is nodig om chemische formules te kunnen schrijven, chemische 
vergelijkingen sluitend te kunnen maken, en kaarten op schaal te maken. In plaats 
van de nadruk op de discrete specifieke inhoud, kunnen we de kans pakken om 
leerlingen te helpen begrijpen dat hetzelfde gedachtenproces aan de basis ligt van 
wetenschappelijk denken. 
  

Een vergelijking met de Oost-Aziatische schoolsystemen bracht de opmerking "toewijding tot 
het oplossen van problemen van een hogere orde, diepe inhoudsanalyse, en activiteiten 
waarbij gevorderde denkvaardigheden nodig zijn, net als deductief redeneringsvermogen" 
(p.15).De TALIS van OESO benoemde de voornaamste aspecten van het lesgeven waarvan 
aangetoond is dat ze het leren bevorderen. Dit omvatte inhoudskennis bij de docenten, hun 
pedagogische kennis, praktijksituaties waarbij de nadruk ligt op heldere en goed 
gestructureerde lessen die ondersteund worden door effectief klassenmanagement. 
1 Jensen, B., Hunter, A., Sonnemann, J., & Burns, T. (2012). Inlezen: Learning from the best 
school Grattan Institute. 
 
De toolkit bevat twee tools om docenten te helpen bij het nadenken over hoe zij OL kunnen 
toepassen in de natuurwetenschappen. 
 
Tool II-1: Het plannen van OL, een nadruk op het stellen van vragen 
Tool II-2: Het plannen van OL: leerlingen komen met hun eigen vragen 
 

TOOL II-1: HET PLANNEN VOOR OL: DE NADRUK OP HET STELLEN VAN 
VRAGEN  
 

Deze discussieactiviteit legt de nadruk op het stellen van vragen in 
natuurwetenschappelijke lessen. Docenten werken eerst in kleine groepen om hun ideeën te 
delen en vervolgens komt de hele groep samen voor een bespreking. Let op, deze tool 
behandelt ook het stellen van vragen in OL-lessen. 
 

Vraag de docenten om in groepjes te werken en hun ideeën te delen over 
het verbeteren van het stellen van vragen in de les aan het begin van een activiteit. 
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Gebruik deze vragen als opstart.  
1. Hoe kunnen we de wachttijd vergroten om zo meer leerlingen na te laten denken en de 
kans te geven om te reageren?  
2. Welke vragen kunnen het best gebruikt worden bij leerlingen wanneer ze beginnen aan 
een opdracht of onderwerp binnen de natuurwetenschappen?  
3. Hoe betrekt u alle leerlingen bij het denkproces?  
4. Hoe reageert u naar leerlingen tijdens deze speciale ‘denktijd'? Prijst u ze, of bent u 
neutraal in uw reacties?  
5. Wat zijn de voor- en nadelen aan het inplannen van tijd voor het bevorderen van het 
denkproces in een natuurwetenschappelijke les? 
 
Vraag de groepen om hun ideeën op de hand-out te noteren. 
 

Roep nu de groep bijeen en deel de reacties vanuit de groepen. 
 
Wat zijn de belangrijkste punten? Denk na over de uitdagingen en voordelen van 

het inzetten van vragen op deze manier. 
 
In het verleden hebben docenten gezegd: het voelt gemaakt, het neemt veel tijd in beslag, 
het is lastig om stil te blijven, je ziet de kinderen nadenken, meer leerlingen zijn betrokken, ik 
prijs het 'goede' (de juiste reactie) antwoord niet meer dus alle kinderen blijven nadenken, ik 
kan elk kind vragen naar de ideeën van de groep. 
 

Docenten dienen aangemoedigd te worden om na te denken over een les die ze 
willen gaan geven en hoe ze het ingeplande stellen van vragen zo kunnen inrichten 
dat het OL ondersteunt. Het is belangrijk dat ze na de les reflecteren op de reacties 

van de leerlingen en erop voorbereid zijn om verslag uit te brengen over de observaties of de 
impact op het leerproces. 
 

TOOL II-2: HET PLANNEN VAN OL IN DE NATUURWETENSCHAPPEN, EEN 
OPDRACHT MET VERGELIJKINGEN 
 

De kenmerken van een OL-les die in deze tool genoemd worden, leggen de 
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nadruk op het belang van een leerlinggerichte vragenlijst. Het komt momenteel op scholen 
zelden voor dat we voorbeelden zien van lessen waarin de leerlingen zelf beslissen wat ze 
willen onderzoeken en docenten vinden het moeilijk om manieren te vinden om dit voor 
elkaar te krijgen. Deze opdracht biedt een voorbeeld van hoe lessen opgezet kunnen worden 
op een manier die begint met leerlingen die onderzoeksgebieden aanwijzen. U zou hier 
kunnen verwijzen naar Tool II-1, waarbij de nadruk ligt op de vragen van docenten, aan het 
begin van de eerste bespreking, in het plaatsen van deze tool waarbij de nadruk verschuift 
naar een van de leerlingen die het initiatief neemt in het stellen van de vragen. 
 

Houd eerst een discussie met de docenten over de soorten aanpak in het stellen 
van vragen voor onderzoek. Welke werkmethodes hebben zij gebruikt? Laat de 
docenten bespreken of ze ooit leerlingen zelf hun vragen hebben laten verzinnen 

voor onderzoek. Deel het feit dat voorbeelden van leerlingen die hun eigen vragen voor 
onderzoek benoemen en dit ook uitvoeren niet veel voorkomen. Een dergelijke aanpak past 
echter wel goed bij de kenmerken van OL die benoemd is in andere tools [bijv. Tool IA-1]. 
 

Toon de docenten de volgende 5 afbeeldingen van specifieke 
voorwerpen/situaties:  
U kunt dit wellicht vervangen door uw eigen afbeeldingen om zo uw eigen context 

of interessegebied weer te geven. 

Vraag ze individueel om met zoveel mogelijk onderzoeksvragen te komen bij elke afbeelding. 
Wat zouden ze onderzoeken? 

 

Roep ze weer bijeen en maak een lijst op van alle punten waar ze mee gekomen 
zijn bij elke afbeelding. Kies samen een of meer vragen waarvan ze denken dat 
hun leerlingen deze zouden kiezen. Bespreek als groep hoe zij de leerlingen 

kunnen ondersteunen in het uitvoeren van hun uitgekozen onderzoek. Wat zijn de 
mogelijkheden en uitdagingen die naar voren komen bij deze manier van werken? Welke 
doelen kunnen nagestreefd worden met deze aanpak? 
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Vraag ze om dit in tweetallen te bespreken en benoem andere manieren om 
leerlingen te ondersteunen in het maken van hun eigen onderzoeksvragen. 
 
Deel de verschillende soorten aanpak in het opstellen van vragen en bespreek de 
mogelijkheden en uitdagingen die hierbij komen kijken. 
 
Vraag de docenten tenslotte om een van de werkmethodes uit te kiezen en laat ze 
deze uitproberen in een van hun lessen. Bevestig dat het prima is om de vragen te 
sturen zodat de leerlingen de kans krijgen om met het oog op de eisen qua inhoud 

en tijd vanuit het natuurwetenschappelijk curriculum te werken. Vraag ze om verslag uit te 
kunnen brengen bij de volgende bijeenkomst voor professionele ontwikkeling. 
 

HOE VERHOUDT OL ZICH TOT ONS NATUURWETENSCHAPPELIJK 
CURRICULUM? 
 
Een groot aantal docenten ervaart spanning tussen het gebruiken van een onderzoekende 
aanpak in de les en het volgen van het curriculum. Ons argument is echter dat OL belangrijk 
is omdat het de nadruk legt op de processen van het wetenschappelijk denken, wat in de 
meeste landen gepromoot wordt. 
Er worden hier drie tools aangeboden: 
 
Tool IJ-1: De potentie van OL om aan de huidige eisen van het curriculum te voldoen 
Tool IJ-2: OL, onderzoekende vaardigheden en de aard van natuurwetenschappen 
Tool IJ-3: De potentie van OL om essentiële vaardigheden te bevorderen 
 

TOOL IJ-1: DE POTENTIE VAN OL OM AAN DE HUIDIGE EISEN VAN HET 
CURRICULUM TE VOLDOEN 
 

Deze tool bevordert reflectie op de huidige lesgeefpraktijk van de docent en 
analyseert welke leermethodes het best recht doen aan de huidige didactische vraag. 
Docenten zullen de huidige trends in het natuurwetenschappelijk onderwijs bespreken vanuit 
een internationaal en nationaal perspectief, waarbij ze extra aandacht besteden aan de 
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kennis, vaardigheden en waarden waarvan wij verwachten dat leerlingen die leren in het 
natuurwetenschappelijk onderwijs. 
 
De materialen zijn: 

• Uittreksels uit het Eurydice verslag (2012) en uit het TIMSS verslag (2011); 
• Nationale standaard van natuurwetenschappelijk onderwijs of een nationaal 

curriculum (dient aangeboden te worden door de docenten, volgens een nationale 
context). 
 

Belangrijke vragen zullen gaan over hoe OL verband houdt tot hun specifiek 
natuurwetenschappelijk curriculum (verwerkt in de tekst). 
 
Het Eurydiceverslag “Developing key competences at school in Europe” (EACEA, 2012) 
toont dat 19 Europese landen (of gebieden) een nationale strategie hebben om de 
ontwikkeling van de voornaamste vaardigheden in de natuurwetenschappen te 
bevorderen. 
 
Het innovatieve literaire concept houdt verband met de definitie van de zorgen over de 
belangrijkste vaardigheden betreffende de vaardigheden van leerlingen om effectief te 
kunnen analyseren, beredeneren en communiceren wanneer zij problemen ter sprake 
brengen, oplossen en interpreteren in een scala aan onderwerpen. 
 
Volgens de TIMSS (Trends in Mathematics and Science Studies) 2011, uitgevoerd door de 
International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), is binnen 
natuurwetenschappelijk onderwijs van hoog niveau het volgende van belang: 

• Het toepassen van kennis en begrip om alledaagse fenomenen en abstracte 
contexten uit te leggen; 

• Het toepassen van natuurwetenschappelijke processen en tonen van kennis van 
natuurwetenschappelijk onderzoek. 
 

Bevorder een discussie over huidige trends in natuurwetenschappelijk onderwijs 
waarbij u gebruik maakt van de informatie uit de Eurydice en TIMSS-verslagen. 
Stel vragen als: 

• Wat houdt het in om de voornaamste vaardigheden in de natuurwetenschappen 
eigen te maken? Wat zou iemand die competent is in de natuurwetenschappen 
moeten kunnen?  
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• Wat zijn de gevolgen van een competentiegerichte studie? 
• Welke leersituaties of contexten leiden tot de ontwikkeling van vaardigheden. 

 
Vraag docenten om in tweetallen de standaard in natuurwetenschappelijk 
onderwijs binnen hun nationale curriculum te bekijken en de kennis, vaardigheden 
en waarden te benoemen die leerlingen zich eigen zouden maken in het 

natuurwetenschappelijk onderwijs. Is er een verwijzing naar de belangrijkste vaardigheid in 
de natuurwetenschappen? Hoe wordt het beschreven? 

Docenten gaan de volgende vragen bespreken: 
1. Hoe zien de natuurwetenschappelijke lessen bij u op school eruit? 
2. Wat doen uw leerlingen gewoonlijk tijdens de natuurwetenschappelijke les? 
3. Hoe regelmatig voeren uw leerlingen de volgende opdrachten uit? 

 

• Het stellen van vragen en formuleren van problemen; 
• Het zoeken van informatie en het voorstellen van strategieën voor het oplossen van 

problemen; 
• Het vereenvoudigen van situaties; 
• Het toepassen van natuurwetenschappelijke kennis om alledaagse situaties uit te 

leggen; 
• Het opzetten en uitvoeren van experimenten; 
• Resultaten en alternatieve verklaringen bespreken; 
• Conclusies trekken op basis van bewijsvoering; 
• Modellen opzetten; 
• De resultaten bespreken. 

 
Denk na over een les die u de komende week wilt geven en de eisen die deze les 
stelt aan de leerlingen. Reflecteer na de les op de mogelijkheden die zich 
voordeden voor de soorten opdrachten die besproken werden in deze sessie. 

 
 

TOOL IJ-2: OL, ONDERZOEKSVAARDIGHEDEN EN DE AARD VAN 
NATUURWETENSCHAPPEN 
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Deze tool bevordert reflectie onder docenten over de doelen van 
natuurwetenschappelijk onderwijs. De nadruk zal vooral liggen op de behoefte om individuen 
de kans te geven niet alleen de producten te begrijpen, maar ook de 
natuurwetenschappelijke processen. Het zal ze in staat stellen om de waarde en validiteit 
van natuurwetenschappelijke kennis te waarderen en betrokken te zijn bij de vele 
onderwerpen die je tegenkomt in de hedendaagse maatschappij. Docenten bespreken de 
potentie van OL om leerlingen te introduceren in de natuurwetenschappelijke processen, een 
adequaat beeld van natuurwetenschappen te bevorderen en de ontwikkeling van 
procesvaardigheden en kritisch denken de kans te geven. Zulke leeropbrengsten zijn te 
vinden in het merendeel van de nationale natuurwetenschappelijke curricula.  
 

Het verslag “Science Education in Europe: Critical Reflections” voor de Nuffield 
Foundation, door Osborne en Dillion (2008) zegt het volgende: 

 “Het voornaamste doel van natuurwetenschappelijk onderwijs in de EU zou moeten zijn om 
leerlingen zowel te onderwijzen in de grootste verklaringen van de materiële wereld die de 
wetenschap biedt en de manier waarop wetenschap werkt." 
 
Natuurwetenschappelijk onderwijs zou daarom aangeboden moeten worden als een 
essentiële opdracht voor je persoonlijkheid die de belangrijkste verklaringen biedt die we 
hebben van de materiële wereld. Bovendien is wat begrip van de natuurwetenschappelijke 
praktijk en processen essentieel voor het inzien van de waarde van natuurwetenschappelijke 
kennis en het betrokken zijn bij de vele onderwerpen waar de hedendaagse maatschappij 
mee geconfronteerd wordt. 
 
Gebruik bovenstaande introductie om docenten in te laten zien dat natuurwetenschappelijk 
onderwijs leerlingen de ruimte dient te geven om niet alleen aan de slag te gaan met 
natuurwetenschappelijke concepten, maar ook natuurwetenschappelijke processen. U kunt 
discussies aanwakkeren door vragen te stellen als: 

• Wat is het doel van het introduceren van natuurwetenschappelijke processen bij 
leerlingen? 

• Waarom is het belangrijk om te weten hoe natuurwetenschappen werkt? 
 

Vraag de docenten om in tweetallen te werken om na te denken over de volgende 
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definitie van Onderzoekend Leren: 

 ‘Een multilaterale activiteit waarbij ze moeten observeren; vragen stellen; boeken en andere 
informatiehulpmiddelen onderzoeken om te zien wat al bekend is; het plannen van 
onderzoek; herzien wat al bekend is ten opzichte van experimenteel bewijs; het gebruiken 
van tools om te verzamelen, analyseren, en interpreteren van gegevens; voorstellen van 
antwoorden, uitleg en voorspellingen; en het communiceren van resultaten. Onderzoek 
vereist het benoemen van hypotheses, gebruik van kritisch en logisch denken, en het 
nadenken over alternatieve verklaringen’ (National Research Council, 1996: 23).  
 
Vraag ze nu om in tweetallen het volgende citaat te bespreken en neem stelling over de 
mate waarin OL een adequate visie op natuurwetenschappen zou kunnen bevorderen: 
 
‘Vanuit een gevestigd cognitief perspectief is kennis gekoppeld aan een activiteit en de 
situatie waarin de kennis benodigd is. Wetenschappelijk onderzoek kan op die manier een 
uitvoerbare context bieden voor discussie en reflectie waarbinnen leerlingen denkbeelden 
kunnen ontwikkelen bij de aard van natuurwetenschappen (Schwartz, Lederman and 
Crawford, 2004)’. 

 
Wellicht dat docenten meer tijd nodig hebben om de twee wetenschappelijke 
verslagen te lezen die in deze sessie gebruikt zijn waarbij ze de discussievragen 
van deze sessie gebruiken als basis voor verdere reflectie. 

 
Het verslag “Science Education in Europe: Critical Reflections” van de Nuffield Foundation, 
door Osborne en Dillion (2008) is hier beschikbaar. 
 
Het National Science Education Standards verslag kan hier gedownload worden. 
 
 

TOOL IJ-3: DE POTENTIE VAN OL OM ESSENTIËLE VAARDIGHEDEN TE 
BEVORDEREN 
 

Dit is een korte bespreking met de hele groep over het gebruik van OL in 
de natuurwetenschappelijke les. 
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Bespreek de volgende aanbeveling uit het verslag ‘Science Education in Europe: 
Critical Reflections’ (Osborne and Dillon, 2008) en trek wat conclusies betreffende 
de lesgeefpraktijk. 

 
 “De nadruk in natuurwetenschappelijk onderwijs voor kinderen onder de 14 zou moeten 
liggen op betrokkenheid. Bewijs toont aan dat dit het best bereikt wordt door kansen voor 
uitgebreid onderzoekswerk, en ‘praktische’ experimenten en niet door de nadruk te leggen 
op de verwerving van de gebruikelijke concepten”. 
 
Vergelijk, volgens onderstaande definitie, Onderzoekend Leren met overdrachtspedagogiek 
wat betreft hun potentie om probleemoplossende vaardigheden, kritisch denken en de 
toepassing van natuurwetenschappelijke kennis te vergroten. 
 
In zijn definitie is "onderzoek het bewuste proces van het diagnosticeren van problemen, 
bekritiseren van experimenten, en benoemen van alternatieve “, plannen van onderzoek, 
onderzoeken van speculaties, zoeken naar informatie, opzetten van modellen, debatteren 
met leeftijdsgenoten, en het vormen van samenhangende argumenten” (Linn, Davis, & Bell, 
2004). 
 

Denk na over een les die u in de komende week wilt gaan geven en denk na over: 
• De aanpak die u wilt gebruiken in het lesgeven; 
• De vaardigheden die de leerlingen zullen ontwikkelen. 
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BIJLAGE 1 – MATERIAAL BIJ TOOL WE-1 

Mathematics in the World of Work: Insurance 

Investment and insurance 
• An investment fund is set up  
• Investors pay a set amount at the beginning of 20 years. The amount they pay 

depends on how likely they are to die. 
• The fund is invested and grows with compound interest. 
• If investors die, the fund pays beneficiaries an amount. 
• After 20 years the survivors share the money left in the fund. 

Task 
Your role is to model this situation. Use the spreadsheet provided and build up your model in 
steps: 

1. Work out how a fund grows over time. Choose your own figures for  
• Number of investors 
• Amount invested 
• Interest rate. 

These should be variable so that it is easy to change them. 
Experiment to see what happens to the fund when you change these. 
What assumptions have you made? 

 
2. Add in figures for 

• Amount paid out per death 
• Number of deaths per year. 

These should be variable so that it is easy to change them. 
Experiment to see what happens to the fund when you change these. 
What assumptions have you made? 
 

3. Add in more figures for 
• Percentage of male/female contributors 
• Death risks for male/female (use appropriate data to get these) 
• Payout per person at the end of 20 years 

The first two should be variable. The payout is calculated by the spreadsheet. 
Experiment to see what happens to the fund when you change the variables. 
What assumptions have you made? 
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WORKING IN INSURANCE: TEACHER NOTES  

Overview 
In this lesson students develop a spreadsheet model of the value of an insurance fund as it 
grows over a 20-year period with compound interest. They develop the model to consider 
how the amount in the fund varies because of a) the amount invested and b) the interest rate 
and they go on to discuss the assumptions underpinning their model. Towards the end of the 
lesson they are introduced to the work for the next lesson: to develop their model to include 
payouts for those who die and how they need to vary this to take account of a) the number of 
investors, b) the amount invested by each person c) amounts paid out of the fund, which in 
turn depends on d) the number of deaths and e) the amount paid to each of the beneficiaries 
of those who died. 
 
Aims and objectives 
To consider some of the important factors associated with investments and model how an 
investment fund might grow over time. 
 
Lesson outline 
Students will probably be aware that investing money in a savings scheme attracts interest 
so that after one year it is worth more than the amount invested. They should also be aware 
of compounding –that as each year passes, if interest rates stay the same throughout and 
the money is left in the bank, the amount in the account increases by an increasing amount. 
It is important that students understand that the reason why the investment increases by an 
increasing amount each year is because the interest is earned not only on the invested 
amount but also the interest earned to-date. 
Following a brief introduction to the purpose of the lesson discuss with the class how the 
fund will grow if the amount in the fund is subject to simple and compound interest. Use 
questions such as:  
What happens to your money if you invest a lump sum in a bank account for a long time? What would 
it be worth after one year? Five years? Twenty years? What would happen to the amount by which 
your savings increased each year if you never took any money out of the account? 
 
Tell the students that you want them to develop their model by allowing someone to 
enter any amount for the initial investment and any interest rate as input variables. 
They should be able to type these in and the spreadsheet should adjust automatically.  
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A worked spreadsheet (Stage1.xls) is available to show the class. Whether or not you show it 
to the class at this stage will depend on your class and their experience with spreadsheets. 
Note that, throughout this unit, examples of the sorts of spreadsheets the students might 
produce are provided. The convention adopted is that the labels and quantities of amount 
that the user should be able to vary (e.g. interest rate) are colored yellow.  
The spreadsheet includes a graph, which is not necessary but gives a clear visualization of 
how the investment grows over time. You and your class might like to look at how the shape 
of the graph changes with different interest rates. You may like to discuss how the 
compounding gives rise to a curve and its gradient gets steeper as time increases. So that 
the effect of different interest rates can be seen the scaling of vertical axis of the graph has 
been fixed. 
You might need to remind students that if they want a variable to remain fixed when the 
formula is replicated, they should use the $ sign. (e.g. if the interest rate is in cell C2 their 
formula should use $C$2.) 
 
Ask the students to identify any assumptions that they made in developing their 
model, and to consider how realistic the model is. 
There are three main assumptions that underpin the modeling situation presented in this 
lesson: 

• The interest is paid once a year 
• The interest remains constant throughout the investment period 
• No money is deposited into, or withdrawn from, the fund during the investment period. 

The model encompasses all the assumptions that have been made and how these have 
been handled mathematically as well as the spreadsheet itself. The spreadsheet plays an 
important role in calculating and it embodies the assumptions that have been made, but the 
model is more than the spreadsheet. 
In considering how realistic the model is, you could use questions such as the following,  
How often is interest likely to be paid? Is the interest likely to vary over a 20-year period? What is a 
realistic value for the interest rate? Under what circumstances might someone invest a lump sum and 
leave it invested for twenty years? 
Also discuss the real world situation that is being modeled. Lead the discussion towards how 
funds are sometimes set up by insurance companies, for example, for pension schemes.  
Often these are based on adding regular monthly or yearly payments – a different situation 
that some quick students may like to model. 
Explore ideas of what constitutes ‘the model’ and the role of the spreadsheet. 
 



   

© University of Nottingham/mascil Consortium - CC	BY-SA	4.0	mascil	consortium	2014	

The	mascil	project	has	received	funding	from	the	European	Union’s	Seventh	Framework	Programme	for	research,	technological	

development	and	demonstration	under	grant	agreement	no	320	693	

 

120 

 

BIJLAGE 2 - MATERIAAL BIJ DE TOOL WC-2 
 

FORMATIVE ASSESSMENT OF INQUIRY SKILLS 

Example 1: Progression in scientific inquiry in the planning of an investigation. 
(taken from SAILS Report on the assessment frameworks and instruments for IBSE skills- 
part B (p.12)). 
 

 
 
Example 2: Progression in ‘setting up a model’ – a skill in mathematical modelling as 
an inquiry activity. 
(taken from the LEMA project materials in assessment at http://www.lema-
project.org/web.lemaproject/web/dvd_2009/english/assessment.html ) 
 
 

 Setting up a model 
1 Students require support to 

simplify the situation 
2 Students can find and use some 

necessary information to simplify 
parts of a complex situation 

3 Students can use a range of 
information to simplify a situation 

4 Students make good decisions to 
simplify a complex situation 
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Example 3: Progression grid in inquiry skills of Strategic Planning and Monitoring 
work. 
(taken from work of the Lessons for Mathematical Problem Solving Project (www.lemaps.org) 
in the UK). 
 

 
Strategic planning Monitoring work 

Little 
progress 

Attempts to work towards a 

solution by carrying out 

operations with figures but 

shows little strategic awareness 

that will lead to a solution. 

- Carries out own calculations without stopping 

to reflect or think about what is being 

achieved. 

- Does not stop to consider alternative 

approaches. 

Questions 
for 
progression 

Can you write down an action 

plan as to how you are going to 

complete the task effectively? 

What are the other pieces of 

information you need to 

consider? 

- When you have finished this calculation what 

will you do next? 

- What will your answer tell you? 

- How could you organise your work? 

Some 
progress 

Carries out appropriate and 

correct calculations but does not 

take constraints into account. 

- Briefly considers alternative approaches by 

comparing own method with others, but this 

has little or no impact on own approach. 

Continues to pursue an inefficient line of 

reasoning. 

Questions 
for 
progression 

Are there other pieces of 

information that you have not 

thought about? 

- Look carefully at your partner’s work/this 

piece of work that I have supplied. 

- What ideas does it contain that could help 

your own work? 

Substantial 
progress 

Works towards a solution, 

logically reaching a viable 

solution. 

- Stops occasionally and considers the work of 

others carefully. Compares this with own 

approach and tries to make use of the 

approach. 

- Finds it difficult to discriminate 

efficient/inefficient approaches to the problem, 

however. 
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Questions 
for 
progression  

Can you think of an alternative 

approach to solving this 

problem? What would be the 

effect on the outcome? 

- Which of these two ideas is more powerful? 

- Why is this? 

- Which of these approaches could still work if 

we changed the numbers in the problem? 

Task 
accomplishe
d 

Arrives at a solution having 

considered alternatives. 

- Engages thoughtfully with the work of others. 

Selects and uses powerful approaches. 
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BIJLAGE 3 –MATERIAAL BIJ DE TOOL IE-3 
 

SAMPLE TASK 1: MIXING PAINT 

 
 
Greg is mixing red and white paint together to make a new colour. The paint needs 
to be mixed in the ratio 2 : 3. 
 
Red paint costs £3.50 per litre. White paint costs £2.80 per litre. 
 
Work out the cost of 18 litres of the new colour. 
 

SAMPLE TASK 2: FENCING 

 
 

You are working for a company that builds fences. The fences are built using 
concrete posts, wooden fence panels and gravel boards. Each fence panel is 
fixed between two concrete posts and beneath each panel there is s gravel board 
to protect the wood from the ground.  

 
The fence panels, gravel boards and concrete posts come in the following sizes. 
You can cut the fence panels and gravel boards if necessary to make them 
smaller. 
 
Item Length Height Cost 
Fence panel 1.52m 1.83m £25.98 
Post 2.40m 0.10m £10.99 
Gravel 
board 

0.15m 1.83m £6.99 
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If you build a fence using just three panels: 
• How many fence posts would you need? 
• What would the total length of the fence be? 

 
     Here is a diagram of a rectangular garden. It needs fencing on three sides.  
You will need  to place one fence post at each corner. 
 

 

 
     How many fence posts, panels and gravel boards will you need to buy? Draw a 
sketch of 
     how you will arrange the posts and fence panels. 
 

Now work out the total cost of the materials using the information given in the 
table. 

 

SAMPLE TASK 3: MAGIC V INVESTIGATION 

 

 
	

8.5m 

5.7m 

house 
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SAMPLE TASK 4: SKETCHING A PRISM 

 
 

The diagrams below on the grid show the front elevation (1), the side elevation (2) 
and plan (3) for a solid prism. The sides of the squares of the grid each represent 
1cm. 
 
Draw a sketch of the prism marking the dimensions on your sketch. 
 

1       2      

             

             

             

             

             

3             
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IE-3 FEATURES OF PROBLEM-SOLVING TASKS 

Which of these features would you typically expect to find in a problem-solving task?  
Which features would you expect to find always? … sometimes?... never? 
 
 
1. The question posed is open-ended.  
2. The task is less structured than a traditional mathematics question. 
3. The task involves multiple steps in order to find a solution. 
4. A range of different methods could be used to get the answer. 
5. The task has multiple solutions.  
6. There is a lack of detail in the presentation of the question. 
7. Students have to make assumptions before they can start or complete the 

task. 
8. Students have to pose their own questions at the beginning or during the 

task. 
9. Students need to develop their own strategies rather than follow routine 

processes. 
10. Students have to make decisions on the direction of the task during the 

process of finding a solution. 
11. The task involves a chain of reasoning.  
12. The question is set in a scenario or context and requires interpretation. 
 
 
	

 
 
	

 


