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Onderzoeken en ontwerpend leren is een manier van werken waarbij 
uw leerlingen zelf actief aan het werk gaan - met levensechte opdrachten, 
concreet materiaal en een duidelijk doel. Op deze manier is er ruimte 
om kritisch te denken, met creatieve oplossingen te komen en om daad-
werkelijk samen op onderzoek uit te gaan.

ONDERZOEKEND EN ONTWERPEND LEREN

AL DOENDE LEERT MEN...
Dat het spreekwoord ‘al doende leert men’ echt zo werkt, bleek uit onderzoek aan de University of Chicago in 2015. Zij lieten studenten kennis maken met ingewikkelde wetenschappelijke concepten. Niet alleen door ze er over te laten lezen, maar door ze daadwerkelijk dingen uit te laten voeren. Na het experiment lieten de wetenschappers de studenten een test maken. Wat bleek? De groep die het experiment had uitgevoerd, scoorde beter dan de groep die alleen had toegekeken. Om te zien wat er precies in het hoofd van de studenten gebeurde, sloten de onder-zoekers alle proefpersonen aan op een hersenscanner. Ze lieten ze naar fi lmpjes kijken waarin een virtueel mannetje de wielen van een fi ets in beweging bracht, net zoals zijzelf tijdens het experiment hadden gedaan (of hadden zien gebeuren).

Bij de studenten die het experiment zelf hadden uit-gevoerd, werden tijdens het kijken van het fi lmpje hersengebieden actief die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van bewegingen en het verwerken van zintuiglijke informatie. Het was al bekend dat studenten die hersengebieden hard nodig hebben om ingewikkelde natuurkundige concepten echt te kunnen doorgronden. Conclusie van de wetenschap: een experiment kan helpen om ingewikkelde dingen goed over te brengen.

Reden genoeg om uw leerlingen concreet 
aan de slag te laten gaan. In de handel zijn 
genoeg pakketjes verkrijgbaar, waarmee 
de leerlingen gelijk aan de slag kunnen. 
Kant-en-klare, op maat gemaakte materi-
alen en dus snel resultaat.

Met deze werkkaarten kunt u een grotere 
slag slaan. De duidelijke handleiding en 
alle materialen zitten er in. Maar doordat 
het ruwe materialen zijn, moeten ze nog 
op maat gemaakt worden. Hierdoor leren 
uw leerlingen beter om te gaan met ruw 
materiaal, het plannen van werkzaam-
heden en het doorlopen van de fases van 
onderzoekend en ontwerpend leren.




