Onderzoekende
werkvormen
Best practices van 13 Nederlandse
musea met natuurhistorische collecties
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Elkaar inspireren
Musea met natuurhistorische collecties zijn verwonderende plekken
met een rijkdom aan natuur. Ze exposeren dieren, fossielen, mineralen,
en andere naturalia in prachtige zalen of landgoederen. Favoriet als
schoolbezoek, want wat is er leerzamer en spannender tegelijk dan
samen op ontdekking in de schatkamers van de biodiversiteit? Voor
veel kinderen een onvergetelijke ervaring, die de lessen op school
aansprekend maakt. Zo’n gelegenheid vraagt om een passende
educatieve activiteit.
De ideale educatieve activiteit van nu sluit aan bij didactiek van
het onderzoekend en ontwerpend leren (OOL). Leerlingen worden
uitgedaagd om creatieve oplossingen te bedenken voor vraagstukken.
Ze leren kritisch denken, samenwerken, bronnen gebruiken en
problemen oplossen. Omdat er in deze didactiek veel ruimte is voor
vrij denken en experimenteren, geeft het ook een heleboel plezier, en
stimuleert het interesse en motivatie.
Tijdens het tweejarige project ‘Leren doe je samen’ slaan 13 musea
met natuurhistorische collectie de handen ineen. Op welke manier
maken we onze basisschoolactiviteiten nog onderzoekender? Welke
werkvormen gebruiken we om onderzoekend en ontwerpend leren
te stimuleren? Het resulteerde in een verzameling van best practices,
met onze meest succesvolle werkvormen passend bij deze didactiek.
We hopen er zoveel mogelijk leerkrachten in musea of scholen mee te
inspireren.
Project Leren doe je samen
05-01-2018
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Toelichting op de verschillende onderdelen:
werkvorm
Wat is een werkvorm? Leren doe je samen hanteert de volgende
definitie: “Een didactische werkvorm is de aanpak en set handelingen
waarmee docent en leerlingen de doelstellingen van een lesactiviteit
bereiken.”
Een werkvorm is doorgaans een onderdeel van een les. Een verkenning,
opdracht, discussie of afsluiting. Het gaat om de manier van uitvoeren.
Een werkvorm is op oneindig veel onderwerpen toe te passen. Bij onze
werkvormen is altijd een praktijkvoorbeeld gegeven.
waarom succes?
In dit veld spreekt de schrijver zijn waardering uit over de werkvorm.
Waarom is de werkvorm succesvol in de praktijk?
vaardigheden en houdingsaspecten
Per werkvorm is vermeld welke vaardigheden en houdingsaspecten
van het onderzoekend of ontwerpend leren het meest gestimuleerd
worden. De vaardigheden en houdingsaspecten zijn gekozen uit: ‘De
vaardigheden rubric onderzoekend en ontwerpend leren (VROO)’ door
Hanno van Keulen & Esther Slot (2014).
fase in de cyclus
Hier is voor de best passende fase(s) in de onderzoeks- of
ontwerpcyclus gekozen. De cyclus is van nationaal expertisecentrum
leerplanontwikkeling (SLO).
praktijkvoorbeeld
Uiteraard is bij elke werkvorm een illustrerend voorbeeld toegevoegd.
Zo is te zien hoe de werkvorm wordt toegepast in een museumactiviteit
voor basisschoolleerlingen.
kleuren
Er is niet gekozen voor paginanummers, zodat er makkelijk werkvormen
toegevoegd kunnen worden. In plaats van nummers gebruiken we
kleuren.

Onderzoekend en ontwerpend leren
wat is ool?
OOL is een onderwijsleerstrategie waarbij leerlingen als 'onderzoeker'
of 'ontwerper' de wereld van natuur en techniek leren begrijpen.
Deze manier van werken begint met verwondering over een natuurlijk
fenomeen, zoals een skelet, geluid of regenboog. De aangewakkerde
nieuwsgierigheid leidt tot beter waarnemen en vragen stellen. Wat
is het? Hoe is het zo ontstaan? Waar kan ik het voor gebruiken? In
gesprek met elkaar en de begeleiders, ontstaan ideeën om dit zelf
te onderzoeken. Dit kan door een onderzoek uit te voeren en/of een
ontwerpproces te doorlopen. Naast het opdoen van kennis, geeft deze
manier van actief leren veel ruimte voor creativiteit, kritisch denken,
samenwerken, oplossingen verzinnen en discussiëren.
cyclus met fases
Onderzoeken en ontwerpen is een proces dat bestaat uit verschillende
stappen of fases. Deze zijn weer te geven in een onderzoeks- of
ontwerpcylus, zoals het 7-stappenplan van Van Graft & Kemmers
(2007). Tijdens een onderzoek of ontwerp wordt in werkelijkheid
heen en weer geschakeld tussen verschillende fases. Wetenschappers
werken niet cyclisch. De onderzoeks- en ontwerpcyclus gaan ook in
elkaar over. Een onderzoekende of ontwerpende activiteit hoeft niet
alle stappen uit de cyclus te doorlopen.
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onderzoekend leren
De eerste fase is confrontatie of introductie. Dit kan een waarneming
zijn, zoals bijvoorbeeld het spotten van iets bijzonders in de natuur.
‘Kijk, een lepelaar, wat een bijzondere snavel!’ Er ontstaan vragen. Waar
is die snavel handig voor? Zou het met
eten te maken hebben? Wat eet een
ren
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lepelaar? Ter verkenning wordt internet
bezocht. Lepelaars eten waterprooien:
libellenlarven, visjes, insecten. Een
Onderzoeksopzet van een onderzoek volgt: lepelaars
cyclus
observeren en kijken wat ze allemaal
met hun snavel doen. Na de uitvoering
n
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van het onderzoek volgen de conclusie,
u
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presentatie en discussie (verdiepen en

verbreden). Het onderzoek leidt tot nieuwe vragen. Waarom zit er zo’n
gele vlek op de snavel? Een nieuwe vraag, een nieuw onderzoek. De
cyclus is rond.
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ontwerpend leren
Ontwerpend leren begint met een probleem dat om een oplossing
vraagt (confrontatie). Voor het inzichtelijk maken van het verschil wordt
het voorbeeld van de lepelaar omgewerkt naar een ontwerpvraagstuk:
Een dier wil graag waterprooien eten. Welke snavelvorm is daar
handig voor? Ter verkenning kijken leerlingen in de natuur welke
dieren waterprooien eten. Het idee ontstaat om zelf verschillende
snavels na te maken en deze te testen in een bak nat zand met kleine
kraaltjes. Welke snavelvorm pakt het snelst kraaltjes? Een ontwerp
wordt geschetst en gerealiseerd. De test
is doorslaggevend. Istede
brede
sneller?
ren
ren
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ontwerp wordt bijgesteld. De ontwerpen
OnderzoeksOntwerpworden gepresenteerd
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een nieuw ontwerp. De cyclus is rond.
onderzoekende en ontwerpende werkvormen
Een werkvorm noemen wij ‘onderzoekend’ of ‘ontwerpend’ als de
handelingen de onderzoekende of creërende vaardigheden en houding
stimuleren. Gebruikte materialen tijdens de werkvorm dragen hier aan
bij: knutselmaterialen, meetinstrumenten, vangnetten, verwonderende
objecten, multimedia. In hoeverre een werkvorm de onderzoekende
houding stimuleert is een subjectieve bepaling. De werkvormen
passen bij een of meerdere fases van de onderzoeks- of ontwerpcyclus.
Musea hebben bij elke werkvorm aangegeven welke vaardigheden
en houdingsaspecten deze stimuleert en bij welke fases van de
cyclus de werkvorm goed toepasbaar is. Goed onderwijs is gebaat
bij samenwerking, vandaar dat bij elke werkvorm een contactadres is
toegevoegd. Ideeën, suggesties en vragen zijn te allen tijde welkom.
Samen inspireren, verbeteren en verrassen we elkaar.

Inhoudsopgave
Ontdekdier
Planten proeven en zoeken
Blind voelen en beschrijven
Omgeving verkennen met meetinstrument
Koppelen (1): Opgezette dieren en voedsel combineren
Koppelen (2): Fictieve beestjes aan landschappen koppelen
Koppelen (3): Leg het deel bij het geheel
Koppelen (4): Puzzelen met botten op magneetbord
Koppelen (5): Landschap ontwerpen met magneetbord
Vragen stellen (1): Driehoeksverbinding via Skype
Vragen stellen (2): Interviewen via Skype
Beter kijken door vragen stellen
Experimenteren (1): Omgeving verkennen door bellen blazen
Experimenteren (2): Toonhoogtes onderzoeken met stemvorken
Experimenteren (3): Proefjescarrousel met iPads 
Experimenteren (4): Botten vergelijken met proefjes
Puzzelen als een detective
Quiz met showmaster, scherm en bordjes
Ontdek de fout in bekende film
Combineren en ontwerpen (1): Samengesteld dier met magneten
Combineren en ontwerpen (2): Teken de missende onderdelen
Onderzoekend bewegen (1): Inleven in dieren 

Onderzoekend bewegen (2): Dieren imiteren en raden
Strategisch hinkelen
Vergelijken en ordenen (1): Uilenbal ontleden en bestuderen
Vergelijken en ordenen (2): Skelet mens en dier vergelijken
Vergelijken en uitproberen (3): Kraaltjes uit zand vissen 
Vergelijken en determineren (4): Waterdiertjes en planten opvissen
Vergelijken en determineren (5): Determineren met lichaamsdelen van
een dier
Vergelijken en ordenen (6): Groepen maken van diermodellen
Vergelijken en ordenen (7): Welke steen past waar?
Vergelijken en ordenen (8): Kiezen natekenen en indelen op voedsel
Kopiëren: Afdruk maken van fossiel
Maquette maken van omgeving
Omtrek ledemaat maken en intekenen met skelet
Mindmap maken van jezelf
Onderzoek met real-live data
Verkennen en antwoorden met stickers
Resultaten stickeren op onderzoeksposter
Ontwerpen naar de natuur
Landschappen ontwerpen
Determineren: Samen skelet onderzoeken en dier raden
Voelen - weten - kiezen
Onderzoeken met bronnen
Veldles met grondboring

ontdekdier

Ontdekdier
Voor deze werkvorm dien je te beschikken over een (namaak)
dier waar je dingen uit kunt halen. Leerlingen voelen in het
ontdekdier en halen er voorwerpen uit. Deze voorwerpen
hebben iets te maken met het dier. Leerlingen bedenken welk
verhaal er aan zou kunnen hangen.
fase onderzoekscyclus
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waarom succes?
'Verrassend welke voorwerpen
er uit het ontdekdier komen. Het
is leuk om in de huid te kruipen
van het dier. In onze toepassing
kan één van de kinderen zich
daadwerkelijk aankleden met
de voorwerpen. De voorwerpen
vertellen het verhaal.'

er

ontdekdier

Ontdekdier: Zeehond binnenstebuiten
groep 5 t/m 8
In deze les kruipen de l eerlingen
in de huid van een ontdekdier. Het
ontdekdier, een pluche zeehond
die gevuld is met materialen, is het
uitgangspunt. Een bekrast zwembrilletje
zegt bijvoorbeeld iets over de ogen,
een stuk touw over de darmen en een
potje vitamine D over het zonlicht
dat een zeehond nodig heeft. Aan
de hand van de voorwerpen die de
kinderen uit de zeehond mogen halen,
gaat de begeleider in gesprek met
de leerlingen. De begeleider laat de
kinderen denken en met elkaar praten
en geeft aanvullende informatie.
Leerlingen leren op deze manier over
de aanpassingen en levenswijze van het
dier. Een van hen kan zich verkleden
en laat zich dan zien als mens met
zeehonden-aanpassingen.

Leerlingen verkennen welke planten groeien in een gebied. Ze
doen dit door de planten te proeven. Ze krijgen een stukje plant,
vertellen wat ze proeven en zoeken daarna waar de plant groeit.
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onderzoeksvaardigheden
verwonderen en verkennen,
antwoorden verzamelen,
conclusies trekken en
bediscussiëren

fase onderzoekscyclus
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waarom succes?
'Leerlingen zijn geboeid
doordat ze hun smaakzintuig
mogen gebruiken. Het is een
verrassende ingang voor een les
over planten. De zoute smaak
van de planten is prikkelend en
wekt verbazing op.'

planten proeven en zoeken

Planten proeven en zoeken

er

planten proeven en zoeken

Slufter ontdekken
groep 4 t/m 8
Leerlingen verkennen kwelder de Slufter. Het gebied staat soms
geheel onder het zeewater. Hoe redden de dieren en de planten zich?
Door spelletjes en proefjes zien ze dat iedere soort dat weer anders
doet. De leerlingen krijgen een stukje van een plant te proeven en te
bekijken en gaan deze zoeken.
Ze vertellen wat ze proeven, kijken waar in het gebied de plant groeit
en zoeken op een kaart hoe hij heet. Waarom groeit hij juist op die
plaats en niet hoger in de duinen?

Geblinddoekt voelen leerlingen aan voorwerpen in een dichte
doos of tas. De ene leerling voelt en beschrijft wat hij voelt,
zonder te vertellen wat het is. De andere leerling tekent het
voorwerp zoals hij of zij denkt dat het eruit ziet op basis van
de beschrijving van de ander.
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 onderzoeksvaardigheden
verwonderen en verkennen
(vragen stellen), antwoorden op
de onderzoeksvraag verzamelen,
gegevens verwerken, conclusies
trekken en bediscussiëren

 houdingsaspecten
plezier, interesse en motivatie,
communicatieve en sociale
attitude, creativiteit en
innovativiteit
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 waarom succes?
'Op deze manier wordt intensief
gevoeld, gewogen, beschreven.
Het is veelzijdiger dan alleen een
blik van herkenning. De opdracht
vraagt om precieze beschrijvingen en zorgvuldig formuleren.
Leerlingen vinden het spannend
en grappig. Het is een beetje eng
om iets te betasten, want je weet
niet wat je tegen zult komen.
Tegelijkertijd is het spannend
om te raden wat het is. De eerste
rare tekeningen zorgen voor
veel pret. Na de onthulling volgt
een gesprek. Wat is dat groene
dingetje bovenop eigenlijk, hoe
zou het gegroeid zijn?'

blind voelen en beschrijven

Blind voelen en beschrijven

blind voelen en beschrijven

Kijken met je handen
groep 7/8
Er wordt gewerkt in groepjes van twee. De ene persoon voelt een
plantaardig voorwerp (vrucht, noot, groente) dat in een stoffen tasje
zit en wat hij/zij zelf niet heeft bekeken. Hij beschrijft wat hij voelt,
bijvoorbeeld: het is ongeveer zo groot als mijn hand, het voelt koel
en glad aan. Hij mag niet vertellen wat het is als hij dat zelf ontdekt
heeft. De andere persoon maakt een tekening van hoe hij denkt dat
het voorwerp eruit ziet (bijv. eerst wat schetsjes, ineens herkenning:
een citroen!).

De leerlingen verkennen de omgeving door te meten. Ze lezen
de waardes af op het instrument en koppelen dit aan eigen
waarnemingen.
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onderzoeksvaardigheden
verwonderen en verkennen
(vragen stellen), antwoorden
op de onderzoeksvraag
verzamelen (experiment
uitvoeren, waarnemen),
gegevens vastleggen en
verwerken, conclusies trekken
en bediscussiëren

fase onderzoekscyclus
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waarom succes?
'Het gebruik van meet
instrumenten die ze niet goed
kennen of nooit eerder hebben
gebruikt hebben prikkelt
de nieuwsgierigheid en het
enthousiasme.'

omgeving verkennen met meetinstrument

Omgeving verkennen met meetinstrument
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omgeving verkennen met meetinstrument

Koele vissen en stomende stenen
groep 4
De leerlingen onderzoeken temperatuurverschillen met een
thermometer en vinden uit hoe die ontstaan. Ze gebruiken een
‘ouderwetse’ thermometer. Razend interessant, want ze kennen
alleen de thermometers op hun iPhone. Ze gaan zelf aan de slag op
interessante plekken zoals bij de vijver. De leerlingen voelen het
verschil in temperatuur tussen het water in de vijver en de lucht, en ze
meten die. Ze voelen het verschil in zon en schaduw, binnen en buiten.
Vooral de vijver is een leuke plek. De karpers komen steevast naar de
kinderen toe en zwemmen om de proef heen.

combineren
Aan de vorm van een tand of snavel is soms af te lezen wat een
dier eet. Leerlingen beredeneren welk dier bij welk voedsel
hoort, door goed te kijken naar kenmerken zoals vorm en
grootte.
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onderzoeksvaardigheden
verwonderen en verkennen
(vragen stellen), gegevens
verwerken (waarnemen),
conclusies trekken en
bediscussiëren
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 aarom succes?
w
'Leerlingen vinden het
interessant en prettig om dieren
en voorwerpen van dichtbij
te kunnen bekijken en aan te
kunnen raken. Sommige dieren
laten zich levend niet zo goed
van dichtbij bekijken.'

koppelen (1): opgezette dieren en voedsel combineren

Koppelen (1): Opgezette dieren en voedsel

er

koppelen (1): opgezette dieren en voedsel combineren

De vogelopvang
groep 5/6
De leerlingen hebben op school een vogelopvang gemaakt. In het
museum komen ze naar de echte vogels kijken in de opvang. Ze zien
de problemen en hoe de dieren verzorgd worden. Ter verkenning en
als introductie ontvangen we de leerlingen in een ruimte vol met
opgezette vogels. Er ligt ook een doorsnede van het wad met dieren
die op en diep in de zeebodem leven en verschillende soorten plastic
vissen. Welke snavel is geschikt voor welk voedsel? Waarom? In
het museum bekijken we de vitrines met Texelse vogels die daar op
biotoop gerangschikt staan.
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antwoorden op de onderzoeks
vraag verzamelen, gegevens
verwerken, conclusies trekken
en bediscussiëren
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w
'Leerlingen krijgen veel ruimte
voor hun eigen ideeën. Hun
fantasie wordt geprikkeld
en er wordt een link gelegd
met evolutie en de rol van
aanpassing.'
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Leerlingen beredeneren in welk landschap de fictieve beestjes
overleven. Omdat de beestjes fictief zijn, hebben leerlingen
geen voorkennis over ze. Ze koppelen puur door te kijken naar
eigenschappen.

koppelen (2): fictieve beestjes aan landschappen koppelen

Koppelen (2): Fictieve beestjes aan
landschappen koppelen

koppelen (2): fictieve beestjes aan landschappen koppelen

Evolutie in een koffer
groep 7/8
Tijdens de les gaan de leerlingen aan de slag met fossielen. Ze ordenen
dieren, onderzoeken net als Darwin echte dieren en vinden uit hoe
natuurlijke selectie eigenlijk in zijn werk gaat.
Bij deze opdracht kijken de leerlingen naar zogenaamde caminaculen
(vreemde, fictieve wezens). Ze letten daarbij op de overeenkomsten
en verschillen. Aan de hand van vijf afbeeldingen van landschappen/
ecosystemen en morfologische kenmerken van drie beestjes,
beschrijven ze waar deze het best overleven en waarom. Ook
vergelijken ze de gunstige kenmerken met die van de mens.
Dit bespreken ze in groepsverband van max. vijf leerlingen.
Ze beschrijven hun bevindingen op een opdrachtenblad.

Leerlingen leggen onderdelen van dieren bij het juiste dier.
Ze doen dit door te kijken naar kenmerken zoals kleur, vorm,
grootte.
fase onderzoekscyclus
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waarom succes?
'Er wordt met echte voorwerpen
gewerkt. Leerlingen zijn fysiek
bezig met oppakken, wegleggen
en organiseren van materialen.
Ze zien gelijk welke voorwerpen
overblijven en dus nog een
plekje nodig hebben. Het is een
sluitend geheel.'

koppelen (3): leg het deel bij het geheel

Koppelen (3): Leg het deel bij het geheel

koppelen (3): leg het deel bij het geheel

Magere Hein en co
groep 7/8
Door te voelen aan echte botten vergelijken de leerlingen hun skelet
met dat van dieren. Tijdens het maken van het opdrachtenboekje zien
de leerlingen het hele museum en komen ze van alles te weten over de
functie en bouw van het skelet. Onderweg doen ze allerlei activiteiten
zoals het bekijken van röntgenfoto’s, het spelen van een ‘knekelspel’
en het opsporen van ongewervelde dieren.
Met het knekelspel koppelen leerlingen echte voorwerpen (in dit geval
een balein, mammoetkies, zwijnenkaak, schedel hert, zeekat schild,
menselijk dijbeen, etc.) aan het juiste dier. Ze leren voorwerpen in de
juiste context te plaatsen. Vooraf is niet bekend wat het is. Daar komen
de leerlingen gedurende de opdracht achter.

Leerlingen vinden onderdelen, denken na over wat het kan zijn
en construeren een geheel (bijvoorbeeld dier/plant). Dit doen ze
door het onderdeel op de juiste plek te leggen, in de vorm van
magneetstickers op een magneetbord.
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 aarom succes?
w
'Het samenwerken en puzzelen
werkt goed. Tussendoor kun je
vragen stellen en leerlingen
komen meer te weten door goed
te kijken/onderzoeken. Bij de
ontknoping wordt duidelijk dat
het soms niet is wat het lijkt.'

koppelen (4): puzzelen met botten op magneetbord

Koppelen (4): Puzzelen met botten op
magneetbord

koppelen (4): puzzelen met botten op magneetbord

Het mysterie van het bottenbeest
groep 5/6
Samen een skelet in elkaar zetten door goed naar de vorm van de
botten te kijken en te overleggen. De botten zijn op magneetpapier
geprint, zodat de hele groep mee kan kijken op het magneetbord.
De botten (magneetstickers) van het bottenbeest liggen tussen lagen
dekens. Deze stellen een aardlaag voor. De dekens worden bij het
'opgraven' laag voor laag weggehaald. Het is het leukst als er eerst één
of twee dekens niets te vinden is, dan één bot, in de volgende lagen
de rest. Op het whiteboard zetten ze samen het beest in elkaar. Aan
de hand van vragen denken leerlingen gezamenlijk na over de beste
plaats voor elk bot. Waarom juist op die plek? Zit dat bij andere dieren
ook daar? Het is niet erg als het antwoord fout is. Vervolgens kan er een
nieuw bot gepakt worden. Als alle botten op het bord geplakt zijn, is
het tijd om het gemaakte skelet te bespreken.

Leerlingen koppelen dieren en planten aan plekjes in een zelf
ingerichte omgeving. Ze doen dit met magnetische beestjes,
planten en onderdelen van het landschap. Ze kijken naar de
kenmerken en maken bijvoorbeeld keuzes voor water, lucht
en land.
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koppelen (5): landschap ontwerpen met magneetbord

Koppelen (5): Landschap ontwerpen met
magneetbord

koppelen (5): landschap ontwerpen met magneetbord

Waar woon ik?
groep 1 t/m 3
Leerlingen bouwen een landschap voor kriebelbeestjes, waarbij ze
werken met een magneetbord. Ze koppelen twee elementen, dier en
omgeving, in een puzzelvorm. Met losse elementen zoals planten en
bloemen, een vijver, boom, blad en bodem maken ze het landschap. Ze
bedenken daarbij waar de kriebelbeestjes kunnen wonen. Ze zetten de
beestjes in hun zelf gemaakte landschap.

Een educatief begeleider maakt een driehoeksverbinding
via Skype: 1. de klas 2. de educatief begeleider 3. een expert van
het museum. De educatief begeleider laat het museum aan de
klas zien door te filmen en daarover in gesprek te gaan. Samen
bezoeken ze een expert. Leerlingen mogen al hun vragen stellen
aan de expert.

Verk
en
ne

rz
o
er ek
en

Con
cl

uderen

de
On itvo
u

contact
afdeling.educatieveontwikkeling
@naturalis.nl

t
On alis
re

n

Ontwerp
schetsen

Verdiep
e
verbre n en
den

erzoek
Ond tten
opze

Onderzoeken

re
nte

houdingsaspecten
plezier, interesse en motivatie,
initiatief en zelfsturing,
communicatieve en sociale
attitude

ren
onte
nfr
Co

e
Pres

onderzoeksvaardigheden
verwonderen en verkennen,
gegevens verwerken
(waarnemen)

fase onderzoekscyclus

n

waarom succes?
'Een klas die niet in staat is om
het museum te bezoeken, kan
toch een kijkje nemen in het
museum. Ook krijgt de klas de
kans om vragen te stellen aan
een deskundige.'

vragen stellen (1): driehoeksverbinding via skype

Vragen stellen (1):
Driehoeksverbinding via Skype
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vragen stellen (1): driehoeksverbinding via skype

Online gastles dinolab
groep 1 t/m 8 en vo
In de zomer van 2015 groeven medewerkers van Naturalis maar liefst
vijf triceratopsen op. Het repareren, schoonmaken en onderzoeken
van de botten vindt plaats in een speciaal ingericht dinolab. In
deze online les is de klas via Skype live verbonden met een expert
van het museum. De leerlingen krijgen een exclusief kijkje in het
dinolab. Wat is er allemaal
af te leiden uit de fossielen
van deze dieren en hun
leefomgeving? Leerlingen
stellen hun vragen over dino’s.
Er ontstaat een boeiend
gesprek. De museumexpert
neemt de leerlingen mee op
zoek naar antwoorden in de
tentoonstelling. Voor deze les
maken we gebruik van twee
sets. De tweede set is bedoeld
als reserve.
Apparatuur: Jabra Stereo Headset (2x), Samsung Galaxy Tab
Active (tablet), Samsung galaxy S6 (telefoon), Handheld Gimbal
(selfiestick) Reserve: Samsung galaxy S6 (telefoon + SIM)

De leerlingen interviewen een specialist via Skype. Ze vertellen
wat ze al weten en stellen vooraf bedachte vragen. De specialist
geeft antwoord en laat objecten zien.
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waarom succes?
'De leerlingen komen met echte
wetenschappers in aanraking en
krijgen naarmate het gesprek
vordert nóg meer vragen.'

vragen stellen (2): interviewen via skype

Vragen stellen (2): Interviewen via Skype

vragen stellen (2): interviewen via skype

Welke kleur heeft mosasauruspoep?
en andere vragen
groep 3 t/m 8
De leerlingen bereiden zich vooraf voor in de klas door een video
te bekijken over paleontologie, onderzoeksvragen op te stellen en
het onderwerp te verkennen. Op een afgesproken moment maken zij
verbinding via Skype met het ScienceLab van NHMM en krijgen contact
met een paleontoloog. Ze presenteren wat zij zelf hebben opgezocht
over paleontologie en mosasaurussen. De paleontoloog stelt vragen
naar aanleiding van deze ‘presentatie’. Vervolgens stellen de leerlingen
alle vragen die ze nog hebben aan de wetenschapper. Hij geeft overal
antwoord op en laat waar mogelijk kinderen zelf redenaties maken.

Leerlingen zitten bij een object, zoals een schilderij of een
opgezet dier. De begeleider stelt allemaal verschillende soorten
vragen over dit object. Leerlingen antwoorden en overleggen
met elkaar. Door de juiste vragen te stellen gaan leerlingen beter
naar details kijken.
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waarom succes?
'De leerlingen en ouders zijn
zelfstandig bezig. De instructies
zijn duidelijk. Ze vinden het leuk
om samen iets te doen en te
ontdekken.'

beter kijken door vragen

Beter kijken door vragen

beter kijken door vragen

Wie wat bewaart, heeft wat
groep 1/2
Elk groepje krijgt een tasje mee
met enveloppen met verschillende
opdrachten en spelletjes. Elke envelop
hoort bij een bepaald object in het
museum. Daar gaat het groepje bij
zitten, en voert de opdracht uit die in de
envelop in de tas zit. Bij het object ‘De
pianoles’ door Henriëtte Ronner-Knip
zoeken de leerlingen een schilderij met
een piano en katten. De begeleider stelt
vragen. Hoeveel kittens zie je? Wie is
de brutaalste? Welk poesje wil jij wel
mee naar huis nemen? Wie van jullie
heeft er thuis een kat? Hoe oud is je kat?
Hoe heet je kat? Hoe zou je deze katjes
allemaal noemen?
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waarom succes?
'Het maakt iets zichtbaar dat
onzichtbaar is. Het nodigt uit
tot bewegen, achter de bellen
aan hollen over het gras. Het is
feestelijk. De kleuters moeten
steeds goed bij elkaar blijven om
alles goed te horen en zien. Met
het bellen blazen op een veilige,
ruime plek is de spanning even
gebroken en kunnen ze de
ruimte ervaren.'

Ontwerp
schetsen

Leerlingen ontdekken hoe de wind waait door bellen te blazen.
Ze kijken in welke richting de bellen zweven en rennen er
achteraan.

experimenteren (1): omgeving verkennen door bellen blazen

Experimenteren (1): Omgeving verkennen
door bellen blazen

er

experimenteren (1): omgeving verkennen door bellen blazen

Bolletje lucht
groep 1/2
Groepjes jonge kinderen mogen om de beurt bellen blazen. Ze kijken
waar de bellen heen waaien, op een open plek en andere plekken. Op
het Bolwerk, een licht glooiende heuvel van gras, hollen ze met de
bellen mee. Gaan die omhoog of blijven ze laag? Zijn ze groot of klein?
Gaan ze vlug of zweven ze? Op die manier wordt zichtbaar hoe de wind
waait en dat lucht verplaatst.
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'De leerlingen zijn zelfstandig
bezig. De instructies zijn
duidelijk. Ze vinden het leuk
om met echte instrumenten te
werken.’

Verdiep
e
verbre n en
den

Leerlingen ontdekken meer over geluiden door stemvorken uit
te proberen. Ze krijgen stemvorken die variëren in toonhoogte.
Ze leren welke factoren bijdragen aan de hoogte van een geluid.

experimenteren (2): toonhoogtes onderzoeken met stemvorken

Experimenteren (2): Toonhoogtes onderzoeken
met stemvorken

experimenteren (2): toonhoogtes onderzoeken met stemvorken

Muziek in je oren
groep 5/6
De proef met de stemvorken is één
uit een serie van vijf proefjes op het
gebied van geluid of luchtdruk. Er
liggen acht stemvorken die samen
de toonladder C vormen. Ook liggen
er een hamertje en houten doosje.
Door het slaan met het hamertje op
de stemvork en de stemvork op het
doosje te zetten, horen leerlingen
welke eigenschappen bijdragen
aan toonhoogte. De stemvorken
hebben allemaal een nummer. Door
het geven van de nummers kunnen
leerlingen Vader Jacob spelen.

Leerlingen doen verschillende proefjes die gaan over
waarnemen. Ze onderzoeken bijvoorbeeld licht, geluid of kracht.
De instructies staan in de iPad. Groepjes leerlingen hebben hun
eigen iPad en vullen hun antwoorden hier in.
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waarom succes?
'De leerlingen zijn zelfstandig
bezig. De instructies zijn
duidelijk. Ze vinden het leuk
om met echte instrumenten te
werken.'

experimenteren (3): proefjescarrousel met ipads

Experimenteren (3): Proefjescarrousel
met iPads

experimenteren (3): proefjescarrousel met ipads

Blitstour langs het lab
groep 8
In een aparte ruimte staan kasten
met eenvoudige natuurkundige
proeven over geluid, licht, kracht
en elektriciteit. De leerlingen
verdelen zich over de kasten.
In de kasten zit een iPad met de
opdrachten. De leerlingen krijgen
een stelling/hypothese die ze
onderzoeken m.b.v. een kort
waarnemingsproefje. Ze doen een
proefje, ervaren wat er gebeurt en
geven antwoord op de multiplechoise vragen op de iPad.

Leerlingen onderzoeken eigenschappen van botten, door
ze te bestuderen, meten en wegen. Ze meten het volume
in water.
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Experimenteren (4): Botten vergelijken
met proefjes

experimenteren (4): botten vergelijken met proefjes

Ganzen: museumexpeditie met proefje
groep 7/8 en vo1
In groepjes van twee vergelijken leerlingen botten van zoogdieren en
vogels. Ze bekijken beide soorten botten eerst goed. Welke verschillen
zien ze? Voelen ze ook verschillen? Daarna wegen ze de botten en
meten het volume in water. Hierbij leren ze dat botten van vogels hol
zijn en dus lichter.
Materialen: 1 heel bot van een zoogdier, 1 heel bot van een vogel,
2 halve botten van een zoogdier, 2 halve botten van een vogel,
weegschaal, maatbeker, water, droogdoek, opdrachtenboekje, potlood.

Leerlingen krijgen steeds kleine opdrachten waaruit ze
gegevens moeten opschrijven. Soms moeten ze iets meten,
berekenen, vergelijken of determineren. Aan het eind van deze
opdrachten moeten ze de gegevens uit alle eerdere opdrachten
combineren om tot een antwoord te komen.
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waarom succes?
'Leerlingen blijven gemotiveerd,
omdat het uiteindelijke doel
voor ogen blijft. Ze hebben het
idee dat ze steeds een stukje van
een puzzel krijgen. Ze weten van
tevoren waar ze naartoe werken,
maar moeten wel alle stappen
doorlopen om een antwoord te
krijgen.'

puzzelen als een detective

Puzzelen als een detective

e

puzzelen als een detective

OO - ZONE, personage onderzoeker,
module ‘tot op het bot’
groep 8 en vo1
Leerlingen krijgen een aantal botten
te zien uit een fictieve moordzaak.
Hun taak is om te achterhalen wie het
slachtoffer is. Ze meten het dijbeen
(eerst uitzoeken welk bot het dijbeen
is) om te berekenen hoe lang het
slachtoffer ongeveer geweest moet
zijn. Daarna bekijken ze het bekken
en bepalen of het om een man of
vrouw ging. Door deze gegevens te
combineren kunnen ze uit de databank
met vermiste personen het juiste
slachtoffer halen.

De vragen van de quiz komen op een groot scherm. Bij de vragen
zit een afbeelding. Leerlingen antwoorden door een bordje
omhoog te houden. Ze werken in groepjes en kunnen dus eerst
overleggen over de antwoorden. De quizmaster maakt het
interactief.
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waarom succes?
'Leerlingen vinden het leuk
om competitief te zijn, maar
ze werken wel samen in een
groepje. Wij maken er ook
iets speciaals van, door een
quizmasterglitterjasje aan te
doen. Als leerlingen weten dat er
een quiz komt, zijn ze soms extra
alert in de les. Ze zijn heel erg
blij als ze iets goed hebben.'

quiz met showmaster, scherm en bordjes

Quiz met showmaster, scherm en bordjes

quiz met showmaster, scherm en bordjes

Rivieren, van de bergen naar de zee
Evolutie
groep 5/6 en 7/8
Leerlingen hebben een opdracht gedaan, uitleg gekregen en de
museumzaal bekeken. Als afsluiting is er een quiz. Leerlingen worden
in groepjes verdeeld (maximaal vijf leerlingen) en krijgen allemaal
een vragenblad, potlood en per groepje een set met antwoordkaarten
(A,B,C,D). De vraag komt op het scherm en wordt voorgelezen door
de begeleider. Er zit een afbeelding bij als hint. De groepjes houden
tegelijk het bordje omhoog met wat zij denken dat het juiste antwoord
is. De laatste vraag is een schattingsvraag. Er komen thema’s aan bod
die ook in lesmethodes naar voren komen zoals uiterwaarden, terpen
en verschillende rivieren. De groepjes die het antwoord goed hadden
krijgen een knikker. Het winnende groepje kiest welk aandenken aan
de les er mee gaat naar school.
De werkvorm kan ook aan het begin, om de voorkennis te testen en
leerlingen‘ op te warmen’ voor de inhoud van de les. In plaats van
antwoordkaarten kunnen leerlingen ook hun hand opsteken bij ‘waar’
of ‘niet waar’.

Leerlingen reflecteren aan het eind van de les op wat zij hebben
geleerd. Bij het bekijken van een filmpje (of een afbeelding of
voorwerp) waarbij dingen niet kloppen, passen ze hun opgedane
kennis toe om vast te stellen wat in werkelijkheid niet zou
kunnen.
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waarom succes?
'Het is het een leuke manier om
samen met de leerlingen de les
af te sluiten en om leerlingen
het gevoel te geven dat ze
expert zijn. Ze leren kritisch
kijken en nadenken, zeker als het
bijvoorbeeld een filmpje is dat
ze al kennen.'

ontdek de fout in bekende film

Ontdek de fout in bekende film

ontdek de fout in bekende film

Vulkanen en aardbevingen
groep 7/8
Voorafgaand aan dit lesonderdeel hebben leerlingen opdrachten
uitgevoerd die hen ‘experts’ maken over vulkanen, aardbevingen en
de inwendige aarde. In het afsluitende deel van de les wordt hier naar
teruggekoppeld. De leerlingen krijgen een filmpje van twee minuten
te zien van Ice Age 4 (van YouTube), waarin de continentverschuiving
wordt veroorzaakt door de welbekende eekhoorn van Ice Age. De
eekhoorn valt naar het binnenste van de aarde, waar hij over de kern
loopt en op miraculeuze wijze veroorzaakt dat de platen van de aarde
gaan bewegen. De opdracht voor de leerlingen is goed te kijken naar
het filmpje en na te denken over de vraag wat er niet klopt in relatie tot
wat ze hebben geleerd. Zij hebben de kennis die ze hebben opgedaan
uit de les hiervoor nodig.
Deze werkvorm zou ook gebruikt kunnen worden aan het begin van de
les om de voorkennis te peilen. Als uiteindelijk maar wel heel duidelijk
is voor de leerlingen wat wel en niet juist is, zodat ze niet met een
verkeerd beeld naar huis gaan.

combineren en ontwerpen (1): met magneten

Combineren en ontwerpen (1):
Met magneten
Leerlingen gebruiken hun kennis over vorm en functie.
Ze ontwerpen een dier met magnetische lichaamsdelen.
Het dier is aangepast om te overleven in een bepaalde
omgeving of klimaat. Dit zou ook met een plant kunnen.
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waarom succes?
'Deze werkvorm combineert
kennis met creativiteit. Voor
een aantal onderdelen van
een dier of plant moet er
goed nagedacht worden over
vorm en functie, het moet
immers wel een functionerend
organisme worden. Een aantal
ren
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info@natuurmuseumbrabant.nl

combineren en ontwerpen (1): met magneten

Ontwerp een dier: ijstijd, aanpassingen
aan warmte en kou
groep 8 en vo1
Leerlingen hebben in een aantal opdrachten
iets geleerd over het verband tussen het
uiterlijk van dieren in de ijstijd en hun
vermogen om in zo’n koud klimaat te
overleven. Ze worden uitgedaagd om zelf
een ijstijddier te ontwerpen. Met magneten
op een magneetbord kunnen ze hun ontwerp
uitproberen en beargumenteren.
Ze hebben keuze uit lange of korte poten,
harig of glad lijf, grote of kleine oren, etc.
Het groepje komt samen tot een goed
ontwerp. Daarna moeten ze een bestaand
ontwerp aanpassen: maak van een kangoeroe
een ijstijdkangoeroe. Hoe passen ze het
ontwerp van de kangoeroe aan zodat hij kan
overleven in een ijstijd?
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oplossing, ontwerp uitvoeren
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waarom succes?
'Leerlingen leren goed te kijken
naar echte collectiestukken. Ze
verwonderen zich en lossen het
probleem op door de afbeelding
van het collectiestuk compleet
te maken.'

Verdiep
e
verbre n en
den

Leerlingen kijken goed naar een dier. Ze krijgen een afbeelding
met daarop het dier, waarbij een lichaamsdeel ontbreekt.
Door goed naar het dier te kijken, ontdekken ze om welk
onderdeel het gaat. Ze tekenen het in de afbeelding. Zo leren ze
eigenschappen van dieren kennen.

combineren en ontwerpen (2): teken de missende onderdelen

Combineren en ontwerpen (2):
Teken de missende onderdelen

combineren en ontwerpen (2): teken de missende onderdelen

Ik zie, ik zie…
groep 1/2
Tijdens het inleidende spel aaien de leerlingen een egel (dat prikt!)
en een schildpad (dat is hard!). Bij de speurtocht zoeken de leerlingen
passende collectiestukken bij afbeeldingen. Ze tekenen ontbrekende
onderdelen op de afbeelding na of kruisen juiste ontbrekende onderdelen aan. Bij ieder dier is er een doe/denkactiviteit. De bever mist
bijvoorbeeld zijn staart en bij de lepelaar onderzoeken de leerlingen
welke snavel er bij de vogel hoort. Hierbij letten ze goed op kenmerken
zoals vorm en grootte.

Leerlingen verbeelden zich dat ze zelf een dier zijn. Ze leven zich
met hun eigen lijf in in een dier. Ze ervaren hoe bepaald gedrag
voelt of wat het effect is van een bepaalde handeling of uiterlijk.
Hierbij worden vaak verkleedspullen gebruikt.
waarom succes?
'Het kan voorkomen dat je het
als museum wilt hebben over
het gedrag of uiterlijk van
dieren, zonder dat die dieren
levend voorhanden zijn. Als (met
name jonge) leerlingen het zelf
ervaren, valt het kwartje een
stuk gemakkelijker en beklijft
het beter dan bij het kijken van
een filmpje of alleen uitleg. Deze
werkvorm kan ook goed ingezet
worden als je geen materiaal
voorhanden hebt, bijvoorbeeld
tijdens een buitenactiviteit.'

houdingsaspecten
plezier, interesse en motivatie

onderzoeksvaardigheden
verwonderen en verkennen,
antwoorden op onderzoeksvraag
verzamelen (experiment
uitvoeren) conclusies trekken
en bediscussiëren, gegevens
verwerken
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info@natuurmuseumbrabant.nl

onderzoekend bewegen (1): inleven in dieren

Onderzoekend bewegen (1): Inleven in dieren
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onderzoekend bewegen (1): inleven in dieren

Opdrachtkastjes in BOS
tentoonstelling 4-8 jarigen
BOS is een tentoonstelling die met de seizoenen mee verandert. Met een
tak (elektronische sleutel) openen bezoekers kastjes met onderzoekende
opdrachten. Twee voorbeelden van ganzen en hazen:
gans: Ganzen staan vaak op één poot. Leerlingen trekken flippers aan en
gaan op een matje met twee ganzenpoten staan. Aan de ene kant van het
matje staan de poten ver uit elkaar, aan de andere kant dicht bij elkaar.
Leerlingen gaan op het matje op één ‘poot’ staan. Ze ervaren dat dat
gemakkelijker is als je poten dicht bij elkaar staan. De gans zet zijn ene
poot ook midden onder zijn lichaam. Zo houdt hij balans.
haas: Hazen zijn prooidieren die planten eten. Die lopen niet weg, dus
goed diepte zien is minder belangrijk dan goed zien of er een roofdier
aankomt. Doordat ze ogen aan de zijkant van hun kop hebben, zien ze
goed naar de zijkanten, maar van heel dichtbij zien ze niet zo goed.
Leerlingen zetten een duikbril op waarvan het middelste stukje (aan
weerszijden van de neus) afgeplakt is met zwart tape.

Leerlingen beelden dieren uit, zonder geluiden te gebruiken.
Andere leerlingen raden welke dieren het zijn. Ze leggen uit
waar ze dat aan zien. Deze werkvorm kan ingezet worden om
op te warmen.
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n

waarom succes?
'Een letterlijke warming up werkt
goed om juist ook het hoofd
aan te zetten. Daarnaast kun je
meteen onderzoekend aan de
slag met je eigen lichaam.'

onderzoekend bewegen (2): dieren imiteren en raden

Onderzoekend bewegen (2):
Dieren imiteren en raden

onderzoekend bewegen (2): dieren imiteren en raden

Bouw van mens en dier
groep 5/6
Geef leerlingen om de beurt een kaartje met een dier. Dat dier doen
ze na, zonder geluid te maken. Ze beelden dus alleen de houding of
de bewegingen uit. De overige
leerlingen raden welk dier wordt
uitgebeeld. Vraag na het spel kort
aan leerlingen:
Hoe weet je welk dier het is? Waar
herken je dat aan? Hoe zou je dan
het skelet van een dier kunnen
herkennen? Je ziet wel de houding,
maar niet het gedrag, en botten
lijken op elkaar.
of
Laat de leerlingen een filmpje zien van een dansend skelet:
http://www.youtube.com/watch?v=6svXfpjRMGY&feature=related
Was dat een echt skelet? Hoe beweegt ons skelet als wij dansen en
bewegen?
Hoe bewegen wij? Welke bewegingen kunnen we maken?

Leerlingen leggen een hinkel-parcours af. Op het hinkelparcours staan afbeeldingen van bijvoorbeeld fruit, groente
en snacks. Door strategisch een route te kiezen, verzamelen ze
zoveel mogelijk gezonde energie.
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 onderzoeksvaardigheden
probleem herkennen en
verkennen, oplossing ontwerpen,
ontwerp uitvoeren, conclusies
trekken en bediscussiëren

 fase onderzoekscyclus
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 waarom succes?
'Leerlingen begrijpen snel wat
de bedoeling is. Ze kunnen even
geconcentreerd bewegen in een
les waarin ze geluisterd, rustig
gewandeld en ‘met de handen
gekeken hebben’. De hinkelbaan
roept plezier en competitie op bij
het spelende kind, maar ook bij
toekijkende kinderen. Er ontstaat
een gesprek over de gekozen
route.'

strategisch hinkelen

Strategisch hinkelen

strategisch hinkelen

Plant en eter
groep 1 t/m 8
Tijdens de les Plant en eter gaan de
leerlingen op zoek naar eetbare planten
in de Hortus. Tijdens een wandeling
door de tropische kassen, de Chinese
kruidentuin en de systeemtuin voelen,
proeven en proberen ze van alles.
Gaandeweg komt het gesprek op gang
over waar ons voedsel vandaan komt
en waarom het is zoals het is. Bananen
zonder pitten, hoe zaai je die? Waarom
smaakt munt zo lekker naar munt?
Afhankelijk van de groepsgrootte
worden onderweg posten ingericht
waar ze een opdracht doen, zoals een
petje op petje af-spel of een opdracht
botanisch tekenen. Eén van de ‘stops’ is
het hinkelspel met vloerstickers.

De leerlingen pluizen een uilenbal uit en ontdekken wat de
uil gegeten heeft. De botjes die ze vinden sorteren ze. Met een
zoekkaart kijken ze welke botjes het zijn in het skelet.
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verwonderen en verkennen
(verwachtingen), antwoorden
op onderzoeksvraag verzamelen
(experiment uitvoeren,
waarnemen), gegevens
verwerken, conclusies trekken
en bediscussiëren

houdingsaspecten
plezier, interesse en motivatie,
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attitude
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waarom succes?
'Leerlingen werken met echte
materialen, die in eerste
instantie enige weerstand
oproepen. Wanneer de
leerlingen aan de slag zijn,
zijn ze allemaal erg betrokken
bij deze activiteit. Je kunt de
activiteit voor- en nabespreken,
door verwachtingen te laten
uitspreken, voorspellingen te
laten doen en uitgebreid te
evalueren.'

vergelijken en ordenen (1): uilenbal ontleden en bestuderen

Vergelijken en ordenen (1):
Uilenbal ontleden en bestuderen

vergelijken en ordenen (1): uilenbal ontleden en bestuderen

Muizen en uilen
groep 5-8
De leerlingen krijgen per tweetal een uilenbal die ze nader
bestuderen. Ze bekijken de uilenbal en ontleden hem met een pincet.
Vooraf hebben ze informatie gekregen en opdrachten uitgevoerd
om verschillende uilen te leren kennen en muizen van elkaar te
onderscheiden. Ze krijgen een zoekkaart met botjes van muizen.
Als ze hun uilenbal aan het uitpluizen zijn, komen ze verschillende
botjes van muizen tegen. Ze vergelijken de botjes met elkaar en met
afbeeldingen op de zoekkaart. Wat zou het voor botje zijn? Ze ordenen
de botjes door ze bij de bijbehorende afbeeldingen op de zoekkaart
te leggen. Op die manier ontdekken ze wat een uil allemaal eet en hoe
het skelet van een muis eruit ziet.

Leerlingen krijgen uitleg over het skelet van de mens. Daarna
onderzoeken ze het skelet van een dier. De botjes vergelijken
ze met het skelet van een mens. Welk bot is het? Ze pluizen
bijvoorbeeld een braakbal uit en vinden verschillende
muizenbotjes.
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waarom succes?
'Leerlingen zijn letterlijk zelf aan
het ontdekken hoe het skelet in
elkaar zit. Als ze een braakbal
uitpluizen, leggen ze zelf de
botjes bloot. Ze ontdekken
wat er allemaal in zo’n bal kan
zitten. Daarna ontdekken ze bij
het sorteren dat echt elk botje
er anders uitziet. Ze zien dat
in één braakbal verschillende,
maar ook dezelfde botjes zitten.
Ze vinden botjes van muizen in
verschillende soorten en maten.'

vergelijken en ordenen (2): skelet mens en dier vergelijken

Vergelijken en ordenen (2):
Skelet mens en dier vergelijken

vergelijken en ordenen (2): skelet mens en dier vergelijken

Weet wat ik eet!!
groep 5/6
Als introductie hebben de leerlingen uitleg
gehad over uilen. Welke soorten hebben
we in Nederland? Hoe jagen ze? Hoe leven
ze? Vervolgens is er een algemeen verhaal
met vijf opgezette dieren. Daarna komt
een uitleg over het lichaam van een muis
aan de hand van een mensenskelet. Welke
botten zitten er allemaal in een skelet en
hoe herken je ze?
Dan volgt het practicum. Ze ontleden een
uilenbraakbal met behulp van diverse
materialen: pincetten, loepje, centimeter,
determinatietabel. Ze sorteren de botten
die ze gevonden hebben. Op het ondervel
dat ze gebruiken staan tekeningen van de
botten, van schedel tot teenkootje.
Ter afronding is er een gezamenlijke
inventarisatie van wat iedereen heeft
gevonden: soort botten, formaat, soort muis of
andere diersoorten. Conclusie:
één braakbal is niet één muis.

Leerlingen ervaren waarom de bek van een dier, bijvoorbeeld
een baleinwalvis, een bepaalde vorm heeft. Ze imiteren de
werking van de baleinen door zelf met een zeef of pincet
kraaltjes uit een bak zand te vissen.
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plezier, interesse en motivatie,
communicatieve en sociale
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waarom succes?
‘Door objecten zelf te mogen
aanraken en de werking
ervan na te bootsen, snappen
leerlingen de functie ervan
beter dan wanneer je het
alleen laat zien of uitlegt. Wij
combineren deze werkvorm met
andere opdrachtjes. Leerlingen
zijn zelfstandig bezig en maken
gebruik van hun zintuigen om
opdrachten uit te voeren. Ook
vinden ze het erg leuk om zelf
met de materialen aan de slag
te gaan!'

vergelijken en uitproberen (3): kraaltjes uit zand vissen

Vergelijken en uitproberen (3):
Kraaltjes uit zand vissen

vergelijken en uitproberen (3): kraaltjes uit zand vissen

Kunstmenu: lieve monsters uit de diepte
groep 3/4
Leerlingen doen opdrachten waardoor ze beter kijken naar en
nadenken over de vorm en functie van de verschillende bekken van
balein- en tandwalvissen. Met magneetborden gaan ze in groepjes
van vier door de walviszaal. Na een opdracht komen ze terug bij de
jurytafel waar deze wordt nagekeken en besproken. Ze krijgen een
nieuw magneetbord mee en één of meer puzzelstukjes. Wanneer ze
alle opdrachten hebben gedaan, is de puzzel compleet. Er staan twee
blauwe vinvissen op. De museumdocent loopt ter afsluiting met de
leerlingen naar de potvis en laat de kaken van de blauwe vinvis zien.
Deze zou in zijn geheel niet in het museum passen! Bij de opdracht
met de baleinen en tanden mogen ze beide voelen. Naast de objecten
staat een bak met zand en kleine kraaltjes (krill). Hoe zou je deze kleine
beestjes kunnen pakken? Met een pincet of een zeef? Zo komen de
kinderen er achter dat het logisch is, dat baleinen veel handiger zijn als
je kleine beestjes eet!
Materialen: magneetbord met opdracht, magneten, bak met zand, kraaltjes,
pincet en een zeef.

Leerlingen scheppen met netjes diertjes en planten uit de sloot.
Ze onderzoeken met kaarten wat het zijn en laten hun vangsten
aan elkaar zien.
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verwonderen en verkennen
(voorkennis gebruiken),
antwoorden op onderzoeksvraag
verzamelen (experiment
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attitude
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waarom succes?
'Kinderen vinden het geweldig
om beestjes te vangen en worden
erg nieuwsgierig en fanatiek!'

vergelijken en determineren (4): waterdiertjes en planten opvissen

Vergelijken en determineren (4):
Waterdiertjes en planten opvissen

vergelijken en determineren (4): waterdiertjes en planten opvissen

Leeuwarder bos project
groep 7/8
Dit is één van 11 opdrachten in het bos,
waarbij de leerlingen zelf kiezen welke ze
uitvoeren. De opdrachten liggen verspreid
over een grasveld en zijn aangegeven met
vlaggetjes met een nummer. Deze nummers
staan ook in hun opdrachtenboekje. Als
ze klaar zijn met een opdracht zoeken ze
een ander vlaggetje (opdracht) uit. Vaak
blijven leerlingen het langste hangen bij
het onderdeel waterbeestjes vissen. Hier
vissen ze met een net beestjes en planten
uit het water. Met behulp van verschillende
zoekkaarten en loeppotjes onderzoeken zij
wat ze hebben gevangen. Aan het einde van
de hele buitenles laten de leerlingen hun
meest bijzondere vangsten aan elkaar zien.
Materialen: visnetjes, loeppotjes,
waterbakken, zoekkaarten, opdrachten
boekjes en een potlood.
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waarom succes?
'Het is een echt en afgerond
onderzoek waarbij volwassenen
en kinderen goed samen kunnen
werken. Het is mogelijk om tot
een antwoord op de vraag te
komen en bij het onderzoek
kunnen meerdere zintuigen
gebruikt worden.'
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Aan een kapstok hangen de te determineren objecten. Het
zijn bijvoorbeeld onderdelen van dieren, zoals tongen van
verschillende dieren. Ook hangen er onderzoeksmaterialen
zoals loepjes bij. Leerlingen onderzoeken de lichaamsdelen en
bepalen bij welk dier ze horen.

vergelijken en determineren (5): determineren met lichaamsdelen van een dier Prese

Vergelijken en determineren (5):
Determineren met lichaamsdelen van een dier

vergelijken en determineren (5): determineren met lichaamsdelen van een dier

Tongenkapstok
groep 5/6
De tongenkapstok is een kapstok waaraan verschillende tongen
hangen. Leerlingen bekijken verschillende tongen aan de
tongenkapstok. Met het blote oog en met een vergrootglas. Voel eens?
Ze moeten proberen de juiste tong bij het juiste dier te plaatsen door
de tongen te analyseren aan de hand van een determinatietabel.

		Nee



Dikke tong?



Ja

Tijger



Ja



Ruwe tong?



Nee

Koe



Nee



Varken 

Nee



Tong aan uiteinde breder 
Tong met gleuf



Ja



Paard

Ja



Hond

Leerlingen krijgen een heleboel verschillende diermodellen.
Ze krijgen de opdracht om groepen te maken van bijvoorbeeld
wilde dieren of uitgestorven dieren. Kunnen ze zelf ook een
indeling bedenken?
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'Het betreft een programma voor
het speciaal onderwijs. Voor
deze leerlingen is de beperking
in thematiek van een programma
belangrijk. Doordat er met een
kist met 26 diermodellen wordt
gewerkt, geeft dit een duidelijk
kader. Daar vanuit kunnen de
kinderen gestimuleerd worden
in een breder kader te denken.
Daarnaast zijn de diermodellen
aantrekkelijk voor de leerlingen.'
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Erfgoedsporen, dino’s en doggies
voortgezet speciaal onderwijs
Een groepje van maximaal acht leerlingen en een leerkracht zit bij
het skelet van een mammoet. Er staat een kist en er liggen een stuk
replica-mammoetvacht en een origineel stuk van een mammoetkies. Er
ligt een kaart met instructies voor de leerkracht.
Na een kringgesprek over de ijstijd wordt de kist geopend. Daarin
zitten 26 kwalitatief goede kunststof diermodellen en enkele foto’s.
Diermodellen: wilde dieren van nu, boerderijdieren, huisdieren,
prehistorische dieren uit de ijstijd en sauriërs. Foto’s: biotopen van de
verschillende groepen en foto’s van vlees, van gras en van beide om te
sorteren op voedsel.
De leerkracht laat de leerlingen de dieren op basis van verschillende
kenmerken sorteren in drie categorieën: dieren van de boerderij en
thuis/wilde dieren/dieren uit de prehistorie die zijn uitgestorven.
Daarna op vleeseters/planteneters/alleseters. Tenslotte vraagt hij de
kinderen of ze zelf nog een manier weten om de dieren in te delen.

Leerlingen doen verschillende opdrachtjes met stenen en
mineralen, waarbij de vraag steeds is: welke steen past waar?
Bijvoorbeeld: Welke steen past bij welke kleur? Welke steen past
bij welk gewicht? Welke steen past bij welke omschrijving?
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'De leerlingen ontdekken zelf
waar de steen bij hoort, er zijn
bijna geen foute antwoorden.
Naast de stenen die klaarliggen,
mogen zij ook een eigen steen
meenemen en kijken waar deze
bij hoort, ze onderzoeken ook
hun eigen steen.'
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Pratende stenen
groep 1/2
Na een korte introductie over natuursteen en stenen die door mensen
gemaakt zijn, is er een demonstratie over de doorlaatbaarheid van
stenen. Tijdens een proefje is er een steen waar water op blijft liggen
en eentje waarbij de druppel in de steen trekt.
Op zes verschillende tafels ligt materiaal voor opdrachten. De
opdrachten gaan over kleur, gewicht, formaat en bijzondere stenen.
Leerlingen werken in groepjes met een begeleider.
– Kleur: bakje met stenen in verschillende kleuren (sommige zelfs met
meerdere kleuren) en 8 verschillende gekleurde vellen, welke steen
past waar?
– Formaat: 6 verschillende stenen in formaat en gewicht, 3 afbeeldingen
van een veer, een keuken en een kip, welke steen past waar?
– Vorm: 16 kleine doosjes met verschillende soorten stenen, 7
kaartjes met omschrijving (ruw, glad, groot, klein, kleur, glitters, zelf
bedenken), welke steen past waar?
– Gewicht: bakje met verschillende stenen, 2 afbeeldingen van een
zinkende boot en drijvende boot, bak met water, welke steen zinkt en
welke drijft?
Afsluiting in het museum: bezoek lichtgevende stenen.

Leerlingen hebben toegang tot verschillende zoogdieren of
skeletten. Ze krijgen als opdracht om kiezen van dieren na te
tekenen op kaartjes. De vraag is om bijvoorbeeld twee kiezen
van vleeseters te tekenen, twee van planteneters en twee van
alleseters. Ze krijgen geen informatie vooraf, maar mogen alles
zelf ontdekken. Op de kaartjes vullen ze ook in wat voor eter
ze denken dat het is. Als alle leerlingen weer bij elkaar komen
worden de tekeningen gerangschikt en vergeleken op een
magneetbord.
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'De werkvorm zorgt dat eigen
inzicht geprikkeld wordt.
Leerlingen kiezen zelf wat ze
bekijken en tekenen, maar wel
binnen een gestructureerd kader.
Ze hebben zelf de benodigde
basiskennis verworven en eigen
gemaakt. Hiermee gaan zij in
onze les verder aan de slag met
een opdrachtenboekje. Het vrij
rondlopen vinden leerlingen
prettig.'
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Hap, slik…weg!
groep 4 t/m 6
Op een magneetbord hangt een afbeelding van ons gebit (A3). Aan
leerlingen wordt gevraagd waar welke kiezen en tanden zitten, welke
functie deze hebben en hoe en wanneer wij wisselen. Leerlingen
noemen kiezen, voortanden en hoektanden. De museumdocent plakt
deze op de door hen aangegeven plek.
Daarna wordt aangegeven dat leerlingen zelf op zoek gaan naar
verschillende soorten eters. Er is dus niet uitgelegd wat de kenmerken
zijn van een vlees-, planten-, of alleseter, maar leerlingen gaan zelf in
groepjes op zoek door het museum. Ze ontdekken hoe de kiezen van
verschillende eters eruitzien. Elk groepje tekent twee kiezen van elke eter
(vlees-, planten- en alleseters) op een voorgedrukt kaartje met tekenvlak
en invulplek voor het soort dier. Bij terugkomst worden de tekeningen
gerangschikt op drie magneetborden. Dan blijkt dat de kiezen steeds net
even anders zijn, maar dat er binnen de categorie overeenkomsten zijn.

Leerlingen maken zelf een afdruk van een fossiel in klei.
Op die manier zijn ze actief en aandachtig met het fossiel bezig
en krijgen oog voor de details. Ook krijgen ze meer inzicht in
hoe een fossiel ontstaat.
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'Ze mogen het bakje mee
naar huis nemen en hebben
zo een afdruk van een fossiel
(ammoniet) thuis. Alle aspecten
spreken hen aan: de handeling,
het resultaat en het feit dat ze
het mogen houden.'

kopiëren (1): afdruk maken van fossiel
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De kar van Anno
speciaal onderwijs, kleuters en individueel publiek
De kar bevat vakken en lades waarin voorwerpen zitten die
betrekking hebben op de tentoonstelling en waar de kinderen iets
mee kunnen doen. De kar wordt ‘bestuurd’ door een museumdocent
en meegenomen door het museum. De vakken dienen in een vaste
volgorde te worden geopend omdat ze de chronologie van de
tentoonstelling volgen. De eerste twee vakken zijn ‘puur natuur’. In
één daarvan zitten de bakjes met klei. Leerlingen maken met een klein
bakje klei een afdruk van een voorwerp dat hiervoor is geprepareerd.
Ze drukken het bakje ondersteboven op het voorwerp.
In andere vakken zitten bijvoorbeeld een vuistbijl, een koffiemolen,
een spoel uit een weefgetouw en hoofddeksels uit de tijd van de
fabrieken. Door middel van de
spullen uit de kar worden leerlingen meegenomen door de tijd,
van de prehistorie tot en met de
industrialisatie.

Leerlingen maken in groepjes een maquette naar aanleiding
van eerder onderzoek. Ze hebben bijvoorbeeld een plek in de
omgeving bezocht. De plek behoeft verandering/verbetering.
De leerlingen bedenken hoe ze het opnieuw willen inrichten en
laten dit zien in hun zelfgemaakte maquette.
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Natuurlijk... kunst!
groep 7/8
Ter voorbereiding hebben de leerlingen een gastles in de klas waarbij
een medewerker van het NHMM de opdracht uitlegt en vertelt
over (onder andere) de historie van het ENCI-gebied. De leerlingen
bezoeken daarna de steengroeve en bedenken plannen die duurzaam
en toekomstbestendig zijn. Dit doen ze aan de hand van een stappen
plan. Met de hele klas maken ze één ontwerp.
De leerlingen brengen hun ontwerp in de praktijk door dit te
vertalen naar een maquette. Ze krijgen een ‘lege’ maquette die ze
moeten schilderen en vullen met hun plannen. Ze stellen plannen
bij, overleggen met elkaar en maken per groepje een gedeelte. De
verschillende groepjes moeten met elkaar overleggen en informatie
delen, binnen hun groepje moeten de
leerlingen zo e
 fficiënt mogelijk samenwerken.
Ze onderzoeken waar ze tegenaan lopen:
bijvoorbeeld de kleur van mergel, de manier
om bomen te maken of hoe je iets verbeeldt.

Leerlingen maken een omtrek van elkaars ledemaat,
bijvoorbeeld arm. Ze voelen waar de botten zitten. Daarna kijken
ze bij het skelet van de mens hoe de botten in dit lichaamsdeel
eruit zien. Ze tekenen de botten in hun eigen omtrek.
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'Het omtrekken staat garant voor
lol. Daarna volgt fascinatie bij het
ontdekken van de diverse botten.
Leerlingen kijken alleen of met
elkaar goed naar het skelet en
vergelijken als vanzelf met hun
eigen arm.'
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Botje bij botje
groep 7/8
In vijf teams zoeken leerlingen een of twee skeletten van dieren in
de tentoonstelling die goed kunnen vliegen/zwemmen/springen/
klimmen/rennen. Elk team onderzoekt een ander soort voortbeweging.
Ze bekijken de skeletten en onderzoeken kenmerken van de
ledematen. Zijn de botten lang of kort? Dik of dun? Wat valt op aan de
bouw? Daarna neemt ieder team de hele groep mee naar het skelet
dat het heeft bestudeerd en vertelt over de bevindingen. Nadien wordt
besproken of er conclusies kunnen worden getrokken over vorm en
functie van ledematen.
In de workshopruimte gaan de leerlingen vervolgens de arm van een
mens vergelijken met hetzelfde lichaamsdeel van een olifant, dolfijn,
vleermuis, paard of koe (per team een ander dier). Er zijn voorwerpen
en foto’s in de workshopruimte en relevante voorwerpen die in de
tentoonstelling kunnen worden opgezocht. Ieder team begint met het
maken van een omtrektekening van de arm met hand van een van de
leerlingen. De omtrek wordt vervolgens ingetekend met de botten
zoals ze ze kunnen voelen in hun eigen arm en zien (aanraken mag
ook) in het model van het menselijk skelet. De verschillende soorten
botten worden ingekleurd met verschillende kleuren. Vervolgens
gaan ze aan de slag met twee vragen per team: 1) de plek en vorm
van de botten in de mensenarm vergelijken met die van hun dier en
2) beschrijf vorm en functie van de poot/vleugel/vin. De leerlingen
overleggen onderling hoe ze dat gaan doen en hoe ze de resultaten
vastleggen. Na afloop doen ze er verslag van aan
de groep. Klassikaal wordt de onderzoeksvraag
beantwoord: Zijn ledematen van mensen en
dieren heel verschillend?

Leerlingen wordt gevraagd een mindmap te maken van hun
eigen leven dus identiteit. Hierin komt alles wat bij ze opkomt,
zoals bijvoorbeeld eigenschappen, wensen, favoriete films,
muziek, vrienden of toekomstplannen.
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Thuis
groep 6 t/m 8
De presentatie ‘Thuis’ bestaat uit een nagebouwde huiskamer waar
de bezoeker op de bank gaat zitten. Door op een knop op de leuning
te drukken, komt de presentatie ‘tot leven’. De anonieme huiskamer
is opeens gevuld met snuisterijen en wandversiering. In de stoel
verschijnt een projectie van een persoon. Via de televisie is een
keuzemenu te bedienen.
De keuze is tussen een zevental inwoners van Twente die evenzoveel
verschillende culturele achtergronden hebben. De kamer reflecteert
die achtergrond en de persoon in de stoel vertelt zijn geschiedenis.
Het lesprogramma gaat over identiteit. Deze mensen vertellen wie zij
zijn, maar wie ben jij eigenlijk? Daarvoor wordt de mindmap gemaakt
met (naar eigen inzicht) mensen om je heen, hobby’s, eigenschappen,
school, huisdieren, favoriete films en muziek etc. en daarna vullen de
kinderen nog een ‘paspoort’ in
voor 2040. Hoe hopen ze dat hun
leven er dan uitziet?

Leerlingen onderzoeken een vraag, zoals; waar ligt de ‘Ring
van vuur’? Om het antwoord te vinden maken ze gebruik van
real-live data, zoals de seismische monitor. Dit is een online
kaart die alle aardbevingen bijhoudt. Een ander voorbeeld van
real-live dat is buienradar. De data worden getoond op een
diascherm of tablet.
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'Leerlingen analyseren 'echt’
onderzoeksmateriaal dat door
wetenschappers is verworven.
Vooral het gegeven dat het echt
nu gebeurt maakt indruk. Als ze
op school of thuis nog een keer
kijken is de situatie weer anders.'
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Vulkanen en aardbevingen
groep 7/8
In het interactieve deel van de les rouleren de leerlingen in groepjes
tussen verschillende tussenstations. Elk tussenstation representeert
een plek op aarde, zo maken de leerlingen een ‘Reis om de Wereld’.
Een van de tussenstations gaat over de ‘Ring van Vuur’. Dit is een
hoefijzervormig gebied rondom de Grote Oceaan dat bekend staat om
het veelvuldig optreden van aardbevingen en vulkaanuitbarstingen,
veroorzaakt door diverse subductiezones van tektonische platen in de
regio. Leerlingen brengen zelf in kaart waar de ‘Ring van Vuur’ ligt door
gebruik te maken van real-live data: de seismische monitor
(http://ds.iris.edu/seismon/). Dit is een online kaart die alle
aardbevingen van vandaag tot en met vijf jaar terug bijhoudt. De
opdracht is om de ‘Ring van Vuur’ in te tekenen op een wereldkaart en
na te denken waarom juist daar zoveel aardbevingen plaatsvinden.
Bij de lessen platentektoniek voor het VO gebruiken we deze real-live
data ook. Bij een les over het weer zou buienradar gebruikt kunnen
worden, maar er zijn ook sites waar je precies kan zien waar bepaalde
walvissen zwemmen (of andere dieren) omdat ze een chip hebben.
Denk ook aan de camera’s in holen van dieren waardoor je live
diergedrag kan observeren.

Leerlingen krijgen een stickervel met foto’s van bijvoorbeeld
dieren. Sommige daarvan zijn te vinden in de zaal of buiten,
andere niet. De dieren die ze tegenkomen kruisen ze aan op de
stickers. Daarna gebruiken ze hetzelfde stickervel om andere
vragen mee te beantwoorden op een poster.
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'Kinderen vinden het erg leuk
om met stickers te werken.
De opgedane kennis uit de
verkennende opdracht wordt
toegepast in de vervolgopdracht.
Het is verdiepend. Er zijn
verschillende stickervellen
waaruit kinderen mogen kiezen.
Ze gaan enthousiast aan de slag.'
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Kijk en ontdek
stickervel 4
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Merel

Roodklauwschorpioen

Soepschildpad

Kijk en ontdek

Wandelend blad

stickervel 3
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Cactu

Pitohui

Haai

Gras

Spookdiertje
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Ringstaartmaki

Pieterman

Zwarte mier Gabonpofadder

Dagpauwoog rups

Buizerd

Kamsalamander

Vogelbekdier

Badspons

Woestijnvos

Koraalduivel

Zwarte panter

Kijk en ontdek in de wereld van GIF!
groep 5/6
Freek Vonk zoekt giftige dieren voor zijn onderzoek. De leerlingen
gaan hem daarbij helpen. In welke omgevingen leven giftige dieren
en planten eigenlijk? Hoe zien ze eruit en wanneer gebruiken ze
hun gif? Na een presentatie krijgen leerlingen een opdracht om de
tentoonstelling te verkennen en de relatie tussen leefomgeving, vorm
en functie te zien. Ze krijgen een vel met stickers mee met giftige
dieren, planten en paddenstoelen. Sommige daarvan zijn te vinden
in de tentoonstelling, die zijn giftig. Daarna plakken leerlingen drie
stickers naar keuze op een poster en beantwoorden ze de vragen op
de poster. Er zijn vier verschillende stickervellen en vier posters met
omgevingen: woestijn, tropisch bos, oceaan, gematigd
gemengd- en loofbos (Nederland).

Leerlingen krijgen, bijvoorbeeld per tweetal, vragen op kaartjes.
Ze zoeken of bedenken het antwoord en tekenen of schrijven het
op stickers. De stickers plakken ze op grote onderzoeksposters.
Hierop staan dan uiteindelijk alle bevindingen van het onderzoek
van de leerlingen. De leerlingen mogen de poster na afloop
meenemen naar school.
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waarom succes?
'De werkvorm biedt veel
structuur, maar ook veel vrijheid.
Op zoek naar antwoorden, lopen
kinderen bij ons door de hele
tentoonstelling. De vragen
stimuleren nieuwsgierigheid en
gedrevenheid bij de kinderen.
Op school kan de leerkracht met
de poster verder praten.'
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Wereld van T. rex
groep 5 t/m 8
Lang geleden liep Trix op onze aarde. Stel je deze gigantische
Tyrannosaurus rex voor in haar eigen wereld. Wat kwam Trix allemaal
tegen? Wat at ze en waar sliep ze? Door bijvoorbeeld goed te kijken
naar de vormen van de botten leren we meer over haar uiterlijk en
gedrag. Vraagtekens blijven bestaan. Had ze bijvoorbeeld een groene
effen kleur of strepen en vlekken? Als echte onderzoekers gaan de
kinderen met onderzoeksvragen de zaal in.
De onderzoeksvragen gaan over het gedrag, uiterlijk en de omgeving
van T. rex. De antwoorden vinden de leerlingen in de tentoonstelling,
bijvoorbeeld door het skelet te bekijken of een interactieve exhibit te
doen. Leerlingen schrijven of tekenen antwoorden op een sticker en
plakken deze op de poster. Er is ook ruimte voor eigen onderzoeksvragen. De poster gaat mee naar school.

Leerlingen bestuderen eerst voorwerpen uit de natuur
die ergens goed in zijn, bijvoorbeeld zweven. Ze kijken en
beschrijven de eigenschappen die hiervoor zorgen. Vervolgens
krijgen ze heel veel verschillende knutselmaterialen. Ze maken
zelf een voorwerp dat ook heel goed is in hetzelfde, geïnspireerd
door de kenmerken uit de natuur. Daarna testen ze wat ze
gemaakt hebben. Hoe kunnen ze het nog verbeteren?
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Ontwerpen naar de natuur
groep 5 t/m 8
Leerlingen kijken naar verschillende zwevende zaden. Ze gebruiken
pincetten en loepjes en staan op krukjes om de zaden te laten zweven.
Er is ook een windbuis waar ze zaden in testen. Gaan de zaden draaien?
Of dwarrelen? Welke eigenschappen zorgen voor het zweven? En voor
het draaien, glijden of dwarrelen?
Hierna maken ze een tekening van de zwever die ze zelf willen
maken. Vervolgens maken ze de zwever ook echt. Ze testen deze in de
windbuis of laten de zwevers van een balkon of in een trappenhuis
zweven. Vragen die bij het testen centraal staan, zijn: Kan hun ontwerp
hetzelfde? Of is het nog beter? Hoe kunnen ze het nog verbeteren?

Leerlingen maken zelf een landschap in een bak met zand.
Na verkenning van de problemen rondom dit landschap,
bijvoorbeeld voedsel verbouwen, bedenken de leerlingen een
aantal landschapsingrepen die de problemen oplossen.
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Richt een woestijnlandschap in zodat
groenten geteeld kunnen worden
groep 7/8
confrontatie: Hoe kan een mens in zo een droge omgeving leven?
Hoe kweek je daar groenten? De leerlingen bedenken met elkaar
wat ze willen weten zodat ze van deze woestijn, met een aantal
landschappelijke ingrepen, een gebied kunnen maken dat geschikt is
voor het telen van groenten.
verkennen: Het team verdeelt zich over verschillende opdrachten in de
ruimte en doen daar op experimentele basis benodigde kennis op.
ontwerp schetsen: Ieder team ontwerpt op papier een nieuw
landschap.
ontwerp realiseren: Het ontwerp van het landschap wordt in de
zandbak gemaakt met behulp van knutselmateriaal.
presenteren: Leerlingen presenteren de ontwerpen aan elkaar en
benoemen waarin hun ontwerp verschilt van dat van andere teams.
testen en bijstellen: Een test: een goede-doelen-instelling schenkt je
een kip en een geit. Wat gebeurt er met jouw groenten? Willen jullie
iets veranderen in het ontwerp? Leerlingen stellen hun ontwerp bij.
verdiepen en verbreden: Leerlingen krijgen informatie in hoeverre
hun ontwerpproces en hun oplossingen overeenkomen met werkelijke
situaties in Afrika.
confrontatie: Hoe zorgen we ervoor dat de planten aan de rand van de
woestijn voldoende voedingsstoffen krijgen?
De ontwerpcyclus is rond. Maar, net als in het
echt, duikt er een nieuwe vraag op.

Zondere verdere uitleg kijken leerlingen naar een skelet en
vertellen wat ze zien. Deze observaties worden genoteerd op een
flipover. Met kleine hints wordt de aandacht van de kinderen
op verschillende punten gericht: poten, kop, lijf, kleur, formaat.
Wat zien ze wel en wat zien ze niet? Kortom, leerlingen bekijken
en bespreken het skelet. Zo verzamelen ze aanwijzingen om te
ontdekken om welke diersoort het gaat.
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is voor de individuele leerling
niet belangrijk welk niveau het
heeft. Iedereen kan kijken. Elke
opmerking lokt de kinderen uit
om weer anders naar het skelet
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Fossielenvinder
groep 3/4
Jonge leerlingen stellen vaak veel vragen over wat iets is. Ze willen
bijvoorbeeld weten of het echt is. Elk groot skelet is een dino. Dat
doorbreken we door goed naar dit skelet (eland van Borne) te kijken.
Rondom het grote skelet staan ook andere objecten zoals botten en
opgezette dieren. Na een korte introductie waarin uitgelegd wordt
dat deze botten gevonden zijn in de buurt van het museum, krijgen
de leerlingen de kans om te vertellen wat ze allemaal zien. Omdat
alle observaties van de leerlingen opgeschreven worden kan er ook
gegroepeerd worden. Welke observaties horen bij elkaar? Wat zegt dat
over het dier?
Het is een groot dier met hoeven. Het lijkt
op een koe of op een paard. Sommige
botten zijn kapot. Sommige botten hebben
een andere kleur.

Leerlingen krijgen een praktijkvoorbeeld voorgelegd waarin
ze een standpunt aan moeten nemen. Bijvoorbeeld, welke
make-up kwast zal ik kopen? Ze inventariseren wat ze
erbij voelen (emoties), wat ze ervan weten (feiten) en wat ze
belangrijk vinden (waarden). Deze drie aspecten spelen mee bij
de besluitvorming. Er is een spanningsveld omdat deze aspecten
mogelijk met elkaar botsen. De leerlingen krijgen inzicht in de
verschillende aspecten die, veelal onbewust, meespelen bij het
maken van een eigen keuze.
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'Deze werkvorm draagt bij
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gecompliceerde besluitvorming.
Iets wat we in meer of mindere
mate dagelijks meemaken. Deze
werkvorm traint de geest.'
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Smokey eyes
groep 7/8
Om mooie smokey eyes te maken, heb je de juiste make-up kwast
nodig. Leerlingen zoeken uit welke make-up kwast zij willen kopen.
Daarvoor kijken zij naar criteria die van invloed kunnen zijn op hun
keuze, zoals prijs (kan ik het betalen met mijn kleedgeld?), uiterlijk (vind
ik de kwast er mooi uitzien?), gebruik (is de kwast te gebruiken waar hij
voor bedoeld is?), duurzaamheid (hoe duurzaam is de kwast gemaakt?),
hardheid (is de kwast prettig in gebruik?), haarsoort (is de kwast gemaakt
van dierenharen of synthetische haren?).
Uit zes kwasten maken ze eerst een voorlopige keuze op basis van wat ze
al weten. Daarna zoeken ze per criterium uit hoe het voor deze kwasten
zit. De ene keer stellen ze een eigen onderzoek op en voeren dat uit om
tot een antwoord te komen, een andere keer oefenen ze vaardigheden,
zoals het invullen van een tabel.
De uitkomsten kunnen anders zijn dan verwacht en soms zelfs een
intern conflict oproepen. De kwast van dierenhaar is fijner in gebruik,
maar je bent tegen het gebruik van dierlijk materiaal.
De kwast die je het mooist vindt, is ook meteen de
duurste. In dit spanningsveld proberen ze tot een
verantwoorde keuze te komen.

Leerlingen doen een onderzoek. Ze krijgen bijvoorbeeld een
aantal kiezen en botten en moeten er achter komen van welk
dier ze zijn. Om hier achter te komen mogen ze bronnen
gebruiken, zoals skeletten waarnemen, teksten lezen en
materialen vergelijken.
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'Met deze werkvorm bestuderen
kinderen een collectiestuk
veel intensiever. Wat ook
meespeelt is, dat ze samen hun
waarnemingen opschrijven,
laten zien en bespreken met
klasgenoten.'
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Tijd van de mammoet
groep 7/8
De opdracht ‘scan een bot of kies’ is een onderzoekspracticum.
Er zijn in de museumcollectie een aantal botten en kiezen gevonden.
De collectiebeheerder heeft nog geen idee waar ze van zijn. Kun jij dat
uitzoeken? Ga als een onderzoeker aan het werk. Wat neem je allemaal
waar? Wat zijn je vragen en kun je met de beschikbare bronnen hierop
antwoorden vinden? Presenteer je bevindingen aan je klasgenoten.
Wat blijft er nog liggen om in verder onderzoek mee aan de slag te
gaan?

Leerlingen gaan in groepsvorm op ontdekkingstocht in de
natuur. Onderweg doen ze op twee plekken een grondboring. Ze
onderzoeken en vergelijken de boringen door te kijken, voelen
en ruiken. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten? Welke
relatie is er met de opbouw van het landschap, begroeiing en
dierenleven?
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'Een grondboring doen is een
echte buiten-ervaring met
veel ruimte voor beweging.
Leerlingen staan te dringen om
ook een draai met boor de grond
in te maken. Verrassend wat
er allemaal onder de grond te
ontdekken is en als er water naar
boven borrelt.'
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Struinen door de stadswaard
groep 5 t/m 8
De klas loopt na een ontvangst in het Natuurmuseum naar de
Stadswaard en wordt verdeeld in twee groepen die ieder op verkenning
uitgaan. Iedere groep doet twee grondboringen. Eentje op de zandige
stroomrug van de rivier de Waal en eentje in de kleiige kom van de
uiterwaard. Deze twee boringen onderzoeken en vergelijken ze.
In de Bastei koppelen we binnen en buiten aan elkaar. Bij een snel
kijkje in de exposities krijgen leerlingen de vorming en opbouw van
het rivierenlandschap langs de Waal en afzetting van zand en klei met
de daarbij behorende flora en fauna in beeld.
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