T.rex

onderzocht door educatief medewerkers
Verslag van de inspiratiemiddag over Onderzoekend leren
in licht begeleide programma’s.
Op vrijdag 16 december kwamen 37 medewerkers van 16 verschillende instellingen bij
elkaar in Leiden. In een afwisselend programma maakten zij kennis met onderzoekend leren
in licht begeleide programma’s.
Anne Land van de Universiteit Leiden hielp ons om door een wetenschappelijke bril naar
objecten en onderzoekend leren te kijken. Wat maakt een object echt? Haar presentatie vind
je in de bijlage. Er zijn meerdere redenen waarom een object als echt kan worden
bestempeld: uit de natuur, iets zeldzaams/unieks, met een speciale link met de geschiedenis
en/of een persoon/gebeurtenis. Uit wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat echte
objecten verwonderen en aanleiding kunnen geven tot het stellen van vragen. Als een object
echt is, voldoet dat aan de verwachting van de bezoeker en dat draagt bij aan voldoening.
Maar afhankelijk van het leerdoel kunnen ook modellen en replica’s zeer nuttig zijn. Als je
van een apparaat bijvoorbeeld wilt laten zien hoe het werkt, kan een bewegend model
waardevoller zijn dan een echt object achter glas.

Marjolein van Breemen nam ons in haar prikkelende opiniestuk mee in de belevingswereld
van de docenten en de leerlingen tijdens een museumbezoek. In twintig minuten vol humor
hoorden we over free choice learning, hormoonbommetjes en leraren. Docenten kunnen
heerlijk ontspannen zijn, maar ook in blinde paniek. Marjolein vertelde ons over
programma’s bij NEMO: we hebben vaak te maken met een paradox tussen free choice
learning en het aanbieden van begeleid materiaal voor in de tentoonstelling. Science musea
zijn anders dan een kunstmusea waar scholen een rondleiding kunnen boeken. Rondleiden
werkt niet in een free choice learning environment met veel prikkels. We bieden leerlingen
daarom verdiepende workshops, aantrekkelijke science shows en interactieve
demonstraties. Maar voor veel van de schoolgroepen die ons bezoeken hebben we geen
plek in deze extra programma’s. Hoe kunnen we deze scholen een ervaring bieden die
impactvol is en rijk? Het is belangrijk om schoolbezoek te zien als groepsbezoek, met alle
dynamiek die daarbij hoort. En zie deze dan als grote pool van veel verschillende groepen

