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

met allemaal andere wensen en behoeften ten aanzien van het bezoek, het programma en
het soort begeleiding die wij hen geven. Het is essentieel om je bezoekers te begrijpen en
wat hun behoeften zijn; de leerkracht of andere begeleiders, de leerling. Ook al komen deze
wensen en behoeften onderling lang niet altijd overeen.

Trix de T.rex werd onderzocht! Maartje Kijne van Museum Naturalis introduceerde het
schoolprogramma Wereld

van T.rex, geschikt voor leerlingen van groep 5 t/m 8. Hoe het
skelet van T. rex eruit ziet, is te zien in de tentoonstelling. Maar hoe zag ze eruit met vlees
en vel? En in welke wereld leefde dit grote roofdier? De educatoren maakten, net als de
leerlingen, een reconstructie van T
 . rex en haar leefomgeving. Ze zochten in de
tentoonstelling naar bewijs voor hun ideeën of komen tot de conclusie dat ze hun
reconstructie (of beeld) aan moeten passen. Alle bevindingen kwamen, getekend of
geschreven terecht op een gezamenlijke poster.

Maartje liet resultaten van een klein onderzoek zien. Bij Naturalis wordt niet de volledige
7-stappen cyclus van het onderzoekend leren gevolgd in het museum. Er wordt gefocust op
enkele (21e-eeuwse) vaardigheden en op school kunnen leerlingen meer discussiëren.
Leerlingen vinden het een leuk programma met open vragen. Ongeveer 60% beantwoordt
de vragen door een antwoord op te schrijven, in ongeveer 20% van de gevallen tekenen
leerlingen en in de laatste 20% wordt een combinatie gemaakt van tekenen en schrijven. En
wij leerden over de meest fantastische antwoorden van kinderen op de vraag ‘Hoe denk je
dat haar baby’s geboren werden?’ (1) Uit een ui, (2) Uit haar babygatje en broeden, (3) uit
eieren met liefde.

Tenslotte introduceerde Welmoet Damsma het laatste onderdeel van de dag waarbij
educatoren uit het hele land samen konden werken aan eigen educatieve programma’s.
Theorie is een basis, maar hoe maak je in de praktijk je programma nou onderzoekender?
Na twee basistips van Welmoet: Laat informatie weg en draai het om, gingen de aanwezigen
in drietallen aan de slag.

Voorbeeld: In plaats van een uitleg over huidlagen geef je leerlingen een betekenisvolle
taak. Bijvoorbeeld de vraag ‘Hoe diep moet je prikken om een tatoeage voor eeuwig te
houden?
Op posters hebben diverse groepjes
tips verzameld over het
onderzoekender maken van
programma’s. Inspiratie van je
collega’s vind je in bijlage 1.
Met een hapje en een drankje werd de
dag succesvol afgesloten. Dank voor
jullie deelname!

Marjelle van Hoorn (VSC),
Maartje Kijne (Naturalis) en
Marianne Benning (Leren doe je samen)

Bijlage 1: Tips van je collega’s, verzameld van diverse posters:
Verwondering:
- Gebruik niet alleen verhalen maar ook tastbare materialen.
- Duik in de rol van een personage ‘Stel je voor, je bent vliegtuigvrouw…’
- Gebruik voorwerpen die verwondering oproepen.
- Laat voorwerpen zien in de juiste context (tropische plant in een warme kas).
- Geef bijvoorbeeld voorwerpen aan kinderen en laat ze zelf zoeken waar ze die om
zich heen ook kunnen vinden.
- Verwonder kinderen over het feit dat deze voorwerpen nu in het museum zijn (ze
komen helemaal van de andere kant van de wereld’ of ‘zijn al 100.000 jaar oud!)
- Verwonder door vragen op te roepen: levende dieren, verschillen herkennen tussen
dieren, welke dieren zie je? Gebruik foto’s en objecten, een memoryspel, knuffels
van dieren of grondprojecties.
- Gebruik een diverse poule aan voorbeelden en niet alleen de ‘usual suspects’
(alwéér een zeehond..).
- Gebruik raadsels.
Onderzoek:
- Gebruik voorbeelden die leerlingen kennen en relateer daar vragen aan “Ice age,
denk je dat die dieren echt samen leefden?”
- Stel open vragen, zo min mogelijk sturing.
- Denk na; hoe relateer je het aan hun eigen belevingswereld?
- Stel vragen zoals: Waarom willen we dit weten? Hoe weten onderzoekers dit? Hoe
snel gaat het?
- Samenwerken in het vinden van antwoorden op vragen.
- Samen nadenken over verklaringen voor gevonden feiten.
- Voor groteren: Laat de leerlingen zelf hun eigen onderzoeksvraag formuleren.
- Voor kleineren: Geen expeditieboekjes maar vragen op losse kaarten. Zo kunnen
leerlingen zelf kiezen welke vragen zij interessant vinden om te beantwoorden.
- Laat op vragenkaarten overige informatie weg, informatie kunnen ze vinden door te
kijken/voelen/proeven/ruiken/lezen in de tentoonstelling.
- Gebruik eventueel nieuwe technologieën om vragen te delen (apps, kan op eigen
mobiel).
- Maak een quiz waarbij leerlingen in groepjes antwoorden gaan verzamelen op
verschillende vragen. Aan het einde speel je de quiz.
- Laat leerlingen eigen ‘wist je datjes’ verzamelen n.a.v. van wat zij
zagen/voelden/proefden etc.
- Bouw je programma niet 100% vol, het is niet erg om soms even niets te moeten
doen en leerlingen zelf de vrijheid te geven om de tentoonstelling te bekijken.
- Gebruik geen goed-of-fout-vragen.
- Laat leerlingen zelfstandig de opdrachten uitvoeren.
- Laat leerlingen meerdere vragen beantwoorden over één dier. Hierdoor moeten ze
heel goed kijken naar dat dier. Hoe leeft hij? Wat eet hij? Maak foto’s!

-

Verzin zelf een vraag waarop je het antwoord kunt vinden dit object te onderzoeken.
Bespreek met de groep welke vragen onderzoekbaar zijn en welke niet.
Geef van te voren aan met welke onderzoeksmiddelen leerlingen kunnen werken (
meetlat, weegschaal, neus/ogen etc).

Reflectie:
- Maak samen een grote ‘kaart’ waar nieuwe onderzoeksvragen op komen te staan.
- Blijf jezelf verwonderen en blijf als ontwikkelaar ook een beetje kind!
Algemeen:
- Denk na over rol van de leerkracht tijdens het bezoek
- ‘Draai het om’ en durf informatie weg te laten.
- Een stickersysteem biedt veel mogelijkheden en is een fijne werkvorm.
- Een invulboekje/speurboekje mist de ‘WOW’-factor.
- Gesloten vragen doodt het zelfredeneren en verwoorden van eigen ervaringen
- Bedenk een gave uitdaging waarvoor ze zelf informatie moeten verzamelen
- Stel open vragen als ‘wat valt je op?’ en ‘Wat vind je hiervan?’
- Laat leerlingen eens in de huid van een dier kruipen. Hoe zou jij eten/slapen/verliefd
worden/etc.?
- Geef leerlingen nog meer het gevoel van onderzoeker zijn door attributen
(verrekijker/vergrootglas mee).

