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Opzet

1. Bedenk welk onderwijs je meer onderzoekend zou willen 
maken. Zodat je de aangeboden instrumenten hiervoor 
kan gebruiken. 

2. Gewenste onderwijspraktijk  en reguliere 
onderwijspraktijk onderzoekend leren  
(100 jaar onderzoek naar onderzoekend leren)

3. Hoe kan een je je onderwijsrepertoire voor 
onderzoekend leren stapsgewijs uitbreiden in een door
jou gewenste richting?
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Popper’s droom 

I dreamt of one day founding a school in which 
young people could learn without boredom, and 
would be stimulated to pose problems and discuss 
them; a school in which no unwanted answers to 
unasked questions would have to be listened to; 
in which one did not study for the sake of passing 
examinations 

(Popper, 1973, p. 41)
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Onderzoek + Leren = Onderzoekend Leren 

Regulier onderzoek

Regulier leren/onderwijzen

Regulier onderwijs
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Onderzoeksvraag 
formuleren

Mogelijk 
Antwoord 
bedenken 

Kritisch 

Toetsen

Uitleggen Herhalen Toepassen
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Waarom is onderzoekend leren belangrijk?

Het motiveert voor en bevordert diepgaand leren van: 

 Producten van onderzoek 
 Processen van onderzoek (biologisch leren denken)
 Aard van onderzoek (vakspecifiek)
 Aan onderzoek verbonden sociale en ethische kwesties 
 Een meerperspectivische benadering van complexe 

probleemsituaties 
 21e eeuwse vaardigheden

 Academische vorming
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Ontwikkeling van onderwijsexpertise 
voor onderzoekend leren
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Frustratie 

Verveling 
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Passende 
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Routinevorming 

Controleverlies 

Verveling 
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100 jaar onderzoek naar onderzoekend leren

Hoe kan het leren van leerlingen kennisontwikkeling in 
onderzoek meer benaderen? 

• Meer dan 1.7 miljoen wetenschappelijke publicaties

• Meer dan 150 reviews in de afgelopen 10 jaar (alleen al 
voor het natuurwetenschappelijk onderwijs)

• 6 Handboeken in de afgelopen 10 jaar (alleen al voor het 
natuurwetenschappelijk onderwijs)

• Onderzoekend leren al 100 jaar terugkerende ‘innovatie’ 
in primair, secundair en tertiair onderwijs

8



ICLON, Leiden University Graduate School of Teaching

OPUSAKLMANWBPSVTVAIDS

9



ICLON, Leiden University Graduate School of Teaching

Twee basismodellen over  
theoretische rationaliteit 

Emmermodel

• Geest is passief, 
werkt als een emmer

• Loopt vol met specifieke info via 
de zintuigen, associatieprocessen
resulteren in algemene  kennis

• Kennis is zeker

• ‘View from nowhere’ is mogelijk

100 jaar onderzoek heeft  het 
emmermodel keer op keer weerlegd

Zoeklichtmodel

• Geest is primair actief, 
werkt als een  zoeklicht

• Doelen en ideeën bepalen zowel wat 
je waarneemt en hoe je denkt. Deze 
verwachtingen kunnen kritisch 
worden getoetst. 

• Kennis is feilbaar

• Kennis is altijd perspectiefgebonden
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Consequenties voor inrichting 
onderzoekend leren 

Emmermodel

 Scheiding kennis en vaardigheden
(algemene methode centraal)

 Van specifiek naar algemeen 
 Fouten maken voorkomen

Ontdekkende variant
 Leren en onderzoeken door 

inductie
Overdrachtsvariant
 Kennis stapsgewijs uitleg met 

oefening
 Kookboekpractica
 Geïsoleerd oefenen van 

onderzoeksvaardigheden

Zoeklichtmodel

 Zoeklicht integreert  kennis en 
vaardigheden

 Van algemeen naar specifiek 
 Fouten maken juist stimuleren

 Leren en onderzoeken als kritisch 
probleem oplossen: 

 Probleem oplossen wordt bepaald 
door zoeklicht (moet worden 
aangeboden)

 Volledig docent- en studentgestuurd is 
vaak niet effectief:  hulp op maat

OV1MAKTOV2
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Hoe kan de teleurstellende impact van 
100 jaar onderzoek naar onderzoekend 
leren worden verklaard?
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Wat doet Jocye, waarom zo en kan het ook anders?
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Olympische rationaliteit

• Eén doel centraal  

• Genereren van alternatieven  
onproblematisch

• Hulpbronnen zijn onbeperkt

• Context is onbelangrijk

• Streven naar het beste  
(optimaliseren) 

Begrensde rationaliteit

• Meerdere doelen gelijktijdig 
realiseren   

• Genereren van alternatieven 
problematisch

• Hulpbronnen zijn beperkt 

• Context is belangrijk

• Streven naar verbetering van 
de bestaande situatie 
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Twee basismodellen over
praktische rationaliteit

De Olympische opvatting is ondanks weerlegging nog steeds dominant 
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Begrensd rationeel perspectief
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In complexe onderwijscontexten ontwikkelen docenten praktijken waarmee ze 
meerdere doelen gelijktijdig kunnen realiseren gegeven de beperkt beschikbare 
hulpbronnen
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Verklaring vanuit begrensd rationeel perspectief

• Onderzoekend leren conflicteert met andere doelen 

• Efficiënte methoden ontbreken voor het realiseren van 
meervoudige doelen met de beperkt beschikbare 
hulpbronnen 
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Verandering vanuit begrensd rationeel perspectief

Innovatie door recombinatie bestaande bouwstenen

• Beschrijf de gewenste en bestaande situatie in 
vergelijkbare onderwijsbouwstenen

• Innovatie door recombinatie en selectief weglaten van 
bestaande bouwstenen

• Elke stap wordt ook door de docent zelf als verbetering 
ervaren in het licht van de eigen meervoudige doelen 

Innovatie door 
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Modulair Onderwijskader voor Onderzoekend Leren
(toepasbaar op het niveau van bijeenkomsten/cursussen/curricula)

Bouwstenen

Regels

Check

Hele taak eerst (door omdraaien)

Hulp op maat (door selectief weglaten)

Reflectie op leerresultaat en leerproces

Gelegenheid Doelgericht Heb je geoefend wat je moest kunnen?

Duidelijk Wist je wat er van je werd verwacht?
Willen Waardevol Vond je het interessant of relevant?

Succesverwachting Dacht je dat het je wel zou lukken?
Kunnen Uitdagend Was het niet te moeilijk of te makkelijk voor je?

Feedback Kreeg je informatieve feedback als je het nodig had?
Vertrouwen Zorg/Respect/Begrip Voelde je je serieus genomen?

Autonomie Had je keuzevrijheid?

HOE Selectie/

Volgorde

Sturing WAT Selectie/

Volgorde

Sturing WAARTOE Selectie/

Volgorde

Probleem

formuleren 

Perspectivische

kennis

Beschrijven/

Kwantificeren

Mogelijke 

oplossing

Conceptuele 

kennis

Vergelijken/

Indelen

Kritisch 

toetsen

Strategische 

kennis

Verklaren/

Voorspellen

Uitleggen Feitelijk/Proce-

durele kennis

Ontwerpen/

Maken

Toepassen Zelf-

Kennis

Evalueren/

Kiezen

Instrument 1: Modulair Onderwijsmodel 
(niveau: les, lessenserie, curriculum)
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Reguliere lessen met practicum van Joyce

Bouwstenen

Regels

Check

Hele taak eerst (door omdraaien)

Hulp op maat (door selectief weglaten)

Reflectie op leerresultaat en leerproces

Gelegenheid Doelgericht Heb je geoefend wat je moest kunnen?

Duidelijk Wist je wat er van je werd verwacht? X

Willen Waardevol Vond je het interessant of relevant?

Succesverwachting Dacht je dat het je wel zou lukken? X

Kunnen Uitdagend Was het niet te moeilijk of te makkelijk voor je?

Feedback Kreeg je informatieve feedback als je het nodig had?
Vertrouwen Zorg/Respect/Begrip Voelde je je serieus genomen? X

Autonomie Had je keuzevrijheid?

HOE Selectie/

Volgorde

Sturing WAT Selectie/

Volgorde

Sturing WAARTOE Selectie/

Volgorde

Probleem

formuleren 
3

Docent Perspectivische

kennis

Beschrijven/

Kwantificeren
1

Mogelijke 

oplossing

Conceptuele 

kennis
1 Vergelijken/

Indelen

Kritisch 

toetsen
4

Docent

Leerling

Strategische 

kennis

Verklaren/

Voorspellen

Uitleggen 1
Docent Feitelijk/Proce-

durele kennis
1 Ontwerpen/

Maken

Toepassen 2
Leerling Zelf-

Kennis

Evalueren/

Kiezen
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Repertoire uitbreiding Joyce 

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Onderzoeks-
vraag

(docent)

Uitleggen

(docent)

Toepassen 

(leerling)

Kritisch 
Toetsen

(op maat)

Onderzoeks-
vraag

(docent)

Mogelijk 
Antwoord 

(leeerling)

Uitleggen 
(docent)

Kritisch 
Toetsen

(op maat)

Onderzoeks-
vraag

(docent/lln)

Mogelijk 
Antwoord 

(leerling)

Kritisch 
Toetsen 

(op maat)

Uitleggen 

(docent/lln)

Ontwerpen/Maken 

Onderzoeks-
vraag

(op maat)

Mogelijk 
Antwoord 

(leerling)

Kritisch 
Toetsen 

(op maat)

Uitleggen 

(docent/lln)

Reflectie

(docent/lln)

• Waarvoor dient het?

• Hoe werkt het?

• Hoe is het ontwikkeld?

• Hoe is het geëvolueerd?

• Wat kan misgaan en hoe 

kan het worden 

behandeld?

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiklfSgmrrRAhWJnBoKHQ3kDckQjRwIBw&url=http://www.opticienaanhuis.com/verziend-of-bijziend/&psig=AFQjCNE2xuPtFPiG87dPqDj-hJNmQ_4HZQ&ust=1484227967496032
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Ontwikkeling van onderwijsexpertise 
voor onderzoekend leren
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Frustratie 

Verveling 

Gewenste leerroute 

Passende 

vernieuwing 

Routinevorming 

Controleverlies 

Verveling 

Inspirerende 

leerroute 
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Kwaliteit kennisbasis 

24

Type Experts Beginners

Perspectivische
kennis

Expliciete kennis van type 
probleem en type 
oplossingen (mogelijkheden 
en grenzen)

Impliciete kennis, vaak 
incompleet en met 
misconcepten type 
probleem en type 
oplossingen

Conceptuele 
kennis

Hiërarchische organisatie en 
geen misconcepten 

Slecht gestructureerd en 
met misconcepten 

Strategische 
kennis

Domein-specifiek Alleen algemeen   

Feitelijke en 
procedurele 
kennis

Geïntegreerd en gekoppeld 
aan probleemschema’s 

Gefragmenteerd

Zelfkennis Productief Onproductief
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Perspectieven als onderzoeksgereedschap
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Een praktisch model 
onderzoekend leren

26

Onderzoeks-
Taak

Intro

Onderzoeks-
Taak

Reflectie

Uitvoering

Perspectief
Perspectief

Perspectief

Hulp op maat
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Perspectief generaliseren

Toepassingsbereik

Biologisch (op alle organisatieniveaus)

maar ook …… 

Chemisch

Psychologisch

Cultureel/Technologisch
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1. Wat doe je in je reguliere onderwijs na elkaar 

(achtereenvolgende lesonderdelen)

2. Waarom vind je dat belangrijk? En waarom vind je 

het betreffende doel weer belangrijk? Et cetera

3. Evalueer wat goed gaat en waar je  nog niet 

helemaal tevreden over bent (markeer met een *)

Instrument 1: Laddering interview voor co-constructie van een 
doelsysteem

2017 NIBI Fred Janssen 
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Modulair Onderwijskader voor Onderzoekend Leren
(toepasbaar op het niveau van bijeenkomsten/cursussen/curricula)

Bouwstenen

Regels

Check

Hele taak eerst (door omdraaien)

Hulp op maat (door selectief weglaten)

Reflectie op leerresultaat en leerproces

Gelegenheid Doelgericht Heb je geoefend wat je moest kunnen?

Duidelijk Wist je wat er van je werd verwacht?
Willen Waardevol Vond je het interessant of relevant?

Succesverwachting Dacht je dat het je wel zou lukken?
Kunnen Uitdagend Was het niet te moeilijk of te makkelijk voor je?

Feedback Kreeg je informatieve feedback als je het nodig had?
Vertrouwen Zorg/Respect/Begrip Voelde je je serieus genomen?

Autonomie Had je keuzevrijheid?

HOE Selectie/

Volgorde

Sturing WAT Selectie/

Volgorde

Sturing WAARTOE Selectie/

Volgorde

Probleem

formuleren 

Perspectivische

kennis

Beschrijven/

Kwantificeren

Mogelijke 

oplossing

Conceptuele 

kennis

Vergelijken/

Indelen

Kritisch 

toetsen

Strategische 

kennis

Verklaren/

Voorspellen

Uitleggen Feitelijk/Proce-

durele kennis

Ontwerpen/

Maken

Toepassen Zelf-

Kennis

Evalueren/

Kiezen

Instrument 2: Modulair Onderwijsmodel 
(niveau: les, lessenserie, curriculum)

2017 NIBI Fred Janssen 
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Instrument 3: (Her-)ontwerpen van 
onderzoekstaken door recombinatie van bouwstenen

Perspectieven
Onderzoeksdoelen 

Onderzoekspraktijken
_______________________________+

Onderzoekstaak

34

Een onderzoekstaak hoeft niet altijd alle onderzoekspraktijken te 
omvatten. Door selectie kan veel vaker en gerichter aandacht worden 
besteed aan onderzoekspraktijken 
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Perspectieven

Immunologisch perspectief
Hoe kunnen binnengedrongen ziekteverwekkers onschadelijk worden gemaakt?
Door herkenning (oorsprong, type, kans, zelf-niet zelf onderscheid) en koppeling aan een 
adequaat effector mechanisme (binnen de cel en buiten de cel)

Onderzoekstaak =  Perspectieven  + Onderzoeksdoelen + Onderzoekspraktijken

• Ontwerp een methode om specificiteit van de humorale response te toetsen
• Evalueer historische oplossingen voor ontwikkeling van specifiek 

herkenningsrepertoire
• Evalueer en kies behandelingsmogelijkheden voor een autoimmuunziekte
• Geef een beargumenteerde evolutionaire verklaring voor het ontstaan van een 

aangeleerd zelf-niet zelf onderscheid
• Interpreteer data over de aanwezigheid van T suppressor cellen en beargumenteer 

wat dit betekent
• Ontwerp twee nieuwe onderzoeksvragen bij de huidige kennis over zelf-niet zelf 

discriminatie.
Etc. 

Onderzoekdoel
• Beschrijven / Meten
• Vergelijken / Classificeren
• Verklaren / Voorspellen
• Ontwerpen / Maken
• Evalueren / Kiezen

Onderzoekspraktijk
• Probleem formuleren
• Mogelijke oplossing bedenken
• Kritisch toetsen

• Methode bedenken
• Data verzamelen en interpreteren 
• Bediscussiëren en concluderen 
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Ontwikkeling van onderwijsexpertise 
voor onderzoekend leren
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Frustratie 

Verveling 

Gewenste leerroute 

Passende 

vernieuwing 

Routinevorming 

Controleverlies 

Verveling 

Inspirerende 

leerroute 
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