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Voorwoord  
 

Het onderzoek ‘Nieuwsgierigheid stimuleren binnen wereldoriëntatie’ is geschreven in het 

kader van mijn Jenaplanopleiding van HetKan! en Masterthesis Leren en Innoveren aan 

Hogeschool de Kempel te Helmond. Dit onderzoek is uitgevoerd op Jenaplanschool de 

Mijlpaal, waar ik drie dagen in de week werkzaam ben.  

 

De aanleiding voor dit onderzoek was de behoefte om wereldoriëntatie vanuit nieuwsgierigheid 

van kinderenvorm te geven. Deze behoefte is ontstaan omdat De Mijlpaal sinds een paar jaar 

een erkende Jenaplanschool is, waarbij wereldoriëntatie het hart van het onderwijs is. Als 

teacher leader was ik op mijn beurt nieuwsgierig op welke manier je nieuwsgierigheid bij 

kinderen kunt stimuleren. Gedurende het onderzoek is mijn interesse in het onderwerp steeds 

groter geworden. Ik heb met veel enthousiasme aan dit onderzoek gewerkt. Het onderwerp van 

deze thesis is interessant voor stamgroepleiders in (speciaal) basisonderwijs en (speciaal) 

voortgezet onderwijs.   

  

Een woord van persoonlijke dank is hier op zijn plaats. Mijn dank gaat naar Anite van Oijen, 

voor alle inspiratie met betrekking tot nieuwsgierigheid. Zowel tijdens de 

Jeanplanbijeenkomsten als door de verschillende theorieën die gedeeld heeft. Tevens ook dank 

voor Ingrid Nagtzaam, ook haar inspirerende jenaplanbijeenkomsten heeft ervoor gezorgd dat 

er veel geleerd is over het Jenaplanconcept.  

 

Tot slot wil ik mijn directrice, team en veranderteamleden, Anne Blakenbrug en Ingeborg van 

Schaijk, bedanken voor hun inzet gedurende dit onderzoek, zonder hen was dit nooit gelukt. 

Fijn dat ik steeds op jullie medewerking kon rekenen.  

 

Ik hoop u op een prettige manier mee te kunnen nemen in deze thesis en u nieuwsgierig te 

maken naar dit onderzoek. Ik wens u veel leesplezier toe.  

 

Britt Lavrijsen,  

Reusel, april 2018 
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Hoofdstuk 1. Probleemstelling 
 

Onderwijs heeft de taak om jongeren kennis en vaardigheden bij te brengen, zodat zij een plek 

in de samenleving en op de arbeidsmarkt kunnen verwerven. In een snel veranderende 

samenleving, verandert ook het onderwijs. Daardoor vraagt onderwijs om vernieuwing 

(Onderwijsraad, 2014). Platform Bèta Techniek veronderstelt dat wetenschap en techniek in 

2023 de motor is van de maatschappij. Dat vraagt om nieuwsgierigheid en vindingrijkheid van 

kinderen als kenmerken van het onderwijs. Deze kenmerken zorgen voor een leven lang 

geïnspireerd leren (Van Graft, Klein Tank, & Beker, 2016).  

 

Ook Jenaplanschool de Mijlpaal is bewust bezig om veranderingen binnen het onderwijs vorm 

te geven. Sinds 2016 is De Mijlpaal een erkende Jenaplanschool en is stimuleren van 

nieuwsgierigheid en vindingrijkheid van kinderen van belang (Boschman, 2017). Op De 

Mijlpaal werken anno 2017-2018 tien stamgroepleiders met 135 kinderen verdeeld over vijf 

stamgroepen. Door het gehele team wordt sinds schooljaar 2016-2017 de Jenaplanopleiding 

gevolgd. Hierdoor vindt verdere afstemming van de visie van De Mijlpaal op het 

Jenaplanconcept plaats. Zo staat beschreven dat het stimuleren van de nieuwsgierigheid van 

kinderen hoog in het vaandel staat (Boschman, 2017). Dit blijkt echter nog onvoldoende in de 

dagelijkse onderwijspraktijk van De Mijlpaal zichtbaar.  

 

Ik als stamgroepleider merk dat kinderen weinig vragen stellen tijdens wereldoriëntatie. 

Kinderen stellen wel vragen tijdens rekenen en spelling als ze iets niet begrijpen. Ook zie ik de 

gehele dag geen tot weinig verwondering en drang bij kinderen om nieuwe dingen te ontdekken. 

Op dit moment wordt wereldoriëntatie vorm gegeven door de stamgroepleider. De 

stamgroepleider bedenkt het thema en de invulling van de les. De nieuwsgierigheid van de 

kinderen wordt niet gestimuleerd. Ook hebben de kinderen geen inbreng op datgene wat er 

geleerd gaat worden, ze voeren uit wat de stamgroepleider bedacht heeft. Ik merk dat kinderen 

tijdens wereldoriëntatie niet betrokken zijn en graag nieuwe dingen willen leren. Als we met 

wereldoriëntatie starten krijg ik vaak de volgende opmerkingen te horen van de kinderen: ‘Ah 

nee, saai’, of ‘Dat weet ik allang’ en ‘Nee niet weer, saai’.  

 

Tijdens het buitenspelen merk ik dat kinderen van nature nieuwsgierig zijn. Dat blijkt uit 

reacties als: ‘Wat is dit voor een beestje?’ en ‘Wat eet een slak?’. Omdat kinderen buiten erg 

nieuwsgierig zijn naar wereld-oriënterende zaken, wil ik des deze nieuwsgierige houding 
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tijdens wereldoriëntatie gaan benutten. Daarnaast is wereldoriëntatie het hart van 

Jenaplanonderwijs, waaraan op dit moment nog onvoldoende vormgegeven is op De Mijlpaal. 

Om deze redenen wordt de focus gelegd op ‘wereldoriëntatie’. Kinderen nieuwsgierig maken 

is een belangrijke doelstelling om de ontvankelijkheid voor nieuwe informatie te stimuleren 

(Velthorst, Oosterheert, & Brouwer, 2011).  

 

Uit verschillende signalen resulteer ik dat het belangrijk is om het onderwijs meer vorm te 

geven vanuit de nieuwsgierigheid van kinderen. Dit zijn signalen zoals: kinderen stellen geen 

vragen tijdens wereldoriëntatie, er is geen of weinig verwondering en drang bij de kinderen te 

zien om nieuwe dingen te ontdekken tijdens wereldoriëntatie. Ik ben op zoek naar praktische 

tips om de nieuwsgierigheid van kinderen op diverse manieren te stimuleren. Hieruit is de 

volgende schoolontwikkelvraag tot stand gekomen’:  

 

'Op welke wijze kan de nieuwsgierigheid van kinderen op Jenaplanschool de Mijlpaal 

gestimuleerd worden tijdens wereldoriëntatie?'. 

 

Wereldoriëntatie is het hart van het onderwijs op een Jenaplanschool (Velthausz & Winters, 

2015) en vanuit de hierboven beschreven probleemstelling, wordt de onderzoeksfocus gelegd 

op wereldoriëntatie. Velthausz en Winters (2015) stellen dat het bij wereldoriëntatie gaat om 

verwondering, nieuwsgierigheid en leren hoe te leren. Stamgroepleiders starten een onderwerp 

altijd met het opwekken van belangstelling en motivatie bij de groep.  
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Hoofdstuk 2. Beginsituatie en praktijk analyse  
2.2.1. Onderzoeksvraag 
Onderzoeksvraag:  

De onderzoeksvraag: ‘Op welke wijze kan de nieuwsgierigheid van kinderen op Jenaplanschool 

de Mijlpaal gestimuleerd worden tijdens wereldoriëntatie?’ staat centraal tijdens de 

praktijkanalyse. Om te zorgen voor een diepgaande, specifieke analyse zijn er twee deelvragen 

geformuleerd: 

1. Waardoor worden kinderen van Jenaplanschool de Mijlpaal nieuwsgierig tijdens 

wereldoriëntatie?    

2. Welke leerkrachtvaardigheden zijn al ontwikkeld en moeten nog ontwikkeld worden 

om aan te sluiten bij de nieuwsgierigheid van kinderen op Jenaplanschool de Mijlpaal? 

 

De praktijkanalyse is kwalitatief en kwantitatief van aard (Lange et al., 2016). In dit onderzoek 

vindt methodische- en brontriangulatie plaats, omdat verschillende onderzoeksinstrumenten en 

respondenten worden ingezet (zie Tabel 3) (Lange et al., 2016).  

 

 

 
2.2.2 Methode  
Om antwoord te kunnen geven op deze deelvragen worden verschillende 

onderzoeksinstrumenten ingezet (zie Tabel .). De praktijkanalyse is kwalitatief en kwantitatief 

van aard. In dit onderzoek vindt methodische- en brontriangulatie plaats, omdat verschillende 

onderzoeksinstrumenten respectievelijk verschillende respondenten worden ingezet (De Lange 

et al., 2016). De onderzoeksinstrumenten worden door de veranderteamleden in hun eigen klas 

uitgevoerd.  

 

 

 

 Vragenlijst Interview  Leerling Leekracht  Kwantiatitef  Kwalitatief  

Deelvraag 

1  

X  X  X   X  X  

Deelvraag 

2 

X  X   X  X  X  
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Groepsinterview 

Om in kaart te brengen waar kinderen nieuwsgierig van worden, wordt een groepsinterview 

afgenomen bij de kinderen. Het doel van het groepsinterview is binnen een korte tijd 

kwalitatieve data verzamelen. Het onderwerp nieuwsgierigheid is geen gevoelig thema, 

kinderen zijn daarom eerder in staat om binnen een groepsinterview eerlijk antwoord tegen 

(Van der Donk & Van Lanen, 2014). De data worden in een coderingsschema weergegeven 

(Lange et al., 2016). 

 

Nulmeting nieuwsgierigheid 

Om antwoord te geven op deelvraag 1 wordt een vragenlijst als onderzoeksinstrument ingezet. 

Het doel van deze vragenlijst is binnen korte tijd een beeld te krijgen over de nieuwsgierig van 

de kinderen tijdens het huidige wereldoriëntatie. De vragen komen voort uit The Curiosity and 

exploration inventory-II, dit is een meetinstrument dat aangeeft in welke mate je een 

nieuwsgierige onderzoeker bent (Kashdan et al., 2009). Voor de vragenlijst is gebruik gemaakt 

van een vierpunts likertschaal. De vraagstelling is aangepast aan het niveau van de kinderen, 

heeft gesloten vragen en per vraag is ruimte voor een toelichting.  

 

Deelvraag Onderzoeks-
instrument 

Kenmerken instrument Respondenten 

1. 
Waardoor worden 
de kinderen van 
Jenaplanschool de 
Mijlpaal 
nieuwsgierig 
tijdens 
wereldoriëntatie?  
 

Vragenlijst nulmeting 
nieuwsgierigheid 
 
 

Kwantitatief, gesloten 
vragen,  vierpunt 
Likertschaal 

Kinderen middenbouw door teacher 
leader en veranderteamleden.  

Groepsinterview  
 

Kwalitatief, openvragen  Kinderen middenbouw 
door teacher leader en 
veranderteamleden 

Vragenlijst gesloten 
vragen (spelvorm: ren 
je rot) 
 

Kwantitatief, gesloten 
vragen,  enkele 
keuzevragen,  

Kinderen middenbouw door teacher 
leader en veranderteamleden 

2.Welke 
leerkrachtvaardig
heden zijn al 
ontwikkeld en 
moeten nog 
ontwikkeld 
worden om aan te 
sluiten bij de 
nieuwsgierigheid 
van de kinderen?  
 

Gestructureerde 
vragenlijst met notitie 
ruimte  

Kwantitatief: gesloten 
vragen vanuit theorie.  
 
vierpunt Likertschaal  
 
Kwalitatief: ruimte voor 
toelichting 

veranderteamleden 
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De antwoorden op de gesloten vragen worden kwantiatief verwerkt. Gemiddeldes en 

standaarddeviaties worden berekend (Van der Donk & Van Lanen, 2014). De toelichting van 

de vragen worden kwalitatief verwerkt door te coderen. In een coderingsschema worden de 

resultaten weergegeven (Lange et al., 2016). De vragenlijstresultaten fungeren als nulmeting. 

 

Vragenlijst gesloten vragen (Ren je rot) 

Om in kaart te brengen waar kinderen nieuwsgierig van worden (deelvraag 1),  wordt een 

vragenlijst afgenomen aan de hand van het spel 'Ren je rot'. De vragen zijn gebaseerd op de 

theorie van Van der Vorst (2007) en Peeters (2015). Aan de hand van deze theorie zijn per 

onderdeel één à twee gesloten vragen geformuleerd. Het zijn enkelekeuzevragen (Van der Donk 

& Van Lanen, 2014). Daarnaast worden ook kwalitiatieve data verzameld doordat het 

veranderteamlid een aantal kinderen kort een toelichting geeft.  

 

Het analyseren van enkele keuzevragen wordt gedaan door het berekenen van aantallen. In kaart 

wordt gebracht hoeveel kinderen gekozen hebben voor een bepaalde keuzemogelijkheid. De 

aantallen worden omgezet in percentages. De kwalitatieve gegevens worden aan de hand van 

een deductieve benadering geanalyseerd (Lange et al., 2016). 

 

Leerkrachtvaardigheden  

Om antwoord te krijgen op deelvraag 2 dient een vragenlijst als onderzoeksinstrument. De 

antwoorden op gesloten vragen worden kwantiatief verwerkt waarbij gemiddeldes en 

standaarddeviaties worden berekend (Van der Donk & Van Lanen, 2014). De toelichting van 

de vragen worden kwalitatief verwerkt door open, axiaal en selectief coderen.  
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2.2.3 Resultaten  
Nulmeting  

In Figuur 12 zijn de scores uit de vragenlijst van de kinderen weergegeven.  

 

 
Uit de vragenlijstgegevens blijkt dat standaarddeviatie bij elke vraag hoger is dan 1, dat wil 

zeggen dat er veel verschillende antwoorden zijn gegeven. De kinderen geven met een 

gemiddelde van 1,67 aan dat de nieuwsgierigheid van deze wereldoriëntatie-les tussen de ‘niet 

nieuwsgierig’ en ‘meer niet dan wel nieuwsgierig’ in zit. Het onderwerp van deze les was ‘meer 

niet dan wel interessant’ en ‘meer wel dan niet interessant’. Het lesonderwerp was bij beide 

groepen hetzelfde. Kinderen geven aan dat de les tussen de ’geen uitdagende opdrachten’ en 

‘meer geen dan wel uitdagende opdrachten’ in zit.  
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Groepsinterview  

Om erachter te komen waar de kinderen wel nieuwsgierig van worden, zijn groepsinterviews 

afgenomen. 

 

 

 

 

Nieuwsgierigheid betekent…… 
 
….dat je iets heel graag wil weten.  
….dat je er heel veel zin in hebt.  
…dat je het heel spannend vindt 
…dat je een beetje bang bent.  
…dat als je in tijdnood komt en je weet een sommetje niet dat je dan heel graag wil afkijken.  
…dat je nog niet weet wat het is en je wil het wel graag weten.  
…dat je overal wil weten wat er gebeurt en wil zien wat er is.  
…dat je benieuwd bent wat er gaat gebeuren.  

 

 

Zo word ik nieuwsgierig…… 
 
…als er een nieuwe juf komt.  
…als we een opdracht krijgen, dan ben ik benieuwd wat voor opdracht het is.  
…bij de rekenles, ik ben dan benieuwd of het een moeilijke of een makkelijke les is.  
…bij een verrassing.  
…tijdens het radio luisteren, ik ben dan benieuwd wel liedje ze gaan draaien.  
…als er een doek op tafel ligt en wij nog niet weten wat er onder ligt.  
…als we het over de seizoenen hebben.  
….bij een cadeautje.  
….door een cliffhanger.  
… als er iets nieuws gaat gebeuren.  
…als mensen zachtjes fluisteren en naar je kijken.  
…als er mensen zijn die je heel lang niet gezien hebt.  
…als je nog niet weet wat er precies gaat gebeuren. 

 
 

 

Dit kan de juf doen om mij nieuwsgierig te maken… 
 
…vertellen dat we iets heel leuks gaan doen, maar nog niet zeggen wat het is.  
…spullen meenemen die wij nog niet kennen.  
…verrassing bedenken voor de hele klas.  
…nieuwe plekken geven.  
…zoldertje steeds opnieuw inrichten.  
…veel materialen meenemen. 
…speurtocht maken naar een cadeautje.  
…ergens heen gaan en de juf zegt nog niets.  
…om iedereen naar de Efteling te brengen.  
…buiten leren of bijvoorbeeld op excursie gaan.  
…nieuwe les voorbereiden.  
…hoeken steeds veranderen met nieuwe spullen.  
…zeggen dat je iets gaat doen, maar dan op het laatste toch veranderen.  
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Kinderen geven aan nieuwsgierig te worden bij een verrassing en als er iets nieuws gaat 

gebeuren (Figuur 13). Stamgroepleiders kunnen kinderen nieuwsgierig maken door de 

inrichting vaak te veranderen, verrassingen te bedenken en door verschillende materialen mee 

te nemen.  

 

Ren je rot  

 

 
Leren vanuit het boek scoort het laagst (zie Figuur 14). Kinderen geven aan dat ze niet 

nieuwsgierig worden wanneer ze vanuit een methode leren, omdat er veel herhaling terugkomt 

in een methode. Daarnaast geeft 28% van de kinderen aan dat ze nieuwsgierig worden wanneer 

stamgroepleiders veel vragen stellen. Uit reacties van kinderen blijkt dat kinderen het niet fijn 

vinden wanneer de stamgroepleider precies vertelt hoe het moet. Kinderen hoeven dan zelf niet 

meer na te denken. Uit de vragenlijst blijkt dat 62 % van de kinderen nieuwsgierig wordt 

wanneer ze zelf vragen mogen bedenken. Daarnaast worden 76% van de kinderen nieuwsgierig 

wanneer informatie achtergehouden wordt en er open activiteiten zijn. Tevens geeft 85% van 

de kinderen aan nieuwsgierig te worden bij een krachtige leeromgeving, waarin veel materialen 

zijn die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen.  
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Leerkrachtvaardigheden nieuwsgierigheid 

 
 

De leerkrachtvaardigheid ‘verstoren’ scoort het laagst en wordt ‘niet’ tot ‘meer niet dan wel’ 

toegepast door mij als stamgroepleider om de nieuwsgierigheid te prikkelen (zie Figuur 3). De 

leerkrachtvaardigheid ‘nieuwsgierige houding van de leerkracht’ scoort het hoogst.  
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2.2.4 Conclusie  
Samen met het veranderteam zijn de conclusies getrokken.  

Onderzoeksvraag praktijkdeel: Op welke wijze kan de nieuwsgierigheid van kinderen op 

Jenplanschool de Mijlpaal ingezet worden tijdens wereldoriëntatie?  

Uit de resultaten kan worden geconcludeerd dat de nulmeting een groot verschil laat zien tussen 

de nieuwsgierigheid van de kinderen tijdens het huidige wereldoriëntatie aanbod. Het 

merendeel van de kinderen(n=36) was ‘niet’ of ‘meer niet dan wel’ nieuwsgierig tijdens de les. 

Dit kan mogelijk te maken hebben met het onderwerp of de invulling van de les. Een andere 

verklaring voor de lage nieuwsgierigheid tijdens de les kan zijn dat ik de  

leerkrachtvaardigheden verstoren, ophouden, achterhouden, creëren van een krachtige 

leeromgeving (Van der Vorst, 2007) en het gewone bijzonder maken nog niet voldoende en 

bewust inzetten tijdens de lessen. Ik moet mezelf gaan verdiepen op welke manier deze 

leerkrachtvaardigheden ingezet kunnen worden. Zo kan ik de nieuwsgierigheid bewuster 

stimuleren. De lessen zijn niet uitdagend genoeg voor het merendeel van de kinderen.  

 

Uit resultaten kan geconcludeerd worden dat kinderen nieuwsgierig worden wanneer de 

inrichting verandert en wanneer er een krachtige leeromgeving is. Volgens De Groof, Donche, 

en Van Petegem, (2012) bestaat een krachtige leeromgeving uit het gebruik van verschillende 

materialen en het leren buiten de school. Dit zorgt voor nieuwsgierigheid bij kinderen. De keuze 

van leermiddelen moet zo dicht mogelijk aansluiten bij de kinderen, omdat dit kinderen 

nieuwsgierig maakt, motiveert en een onderzoekende houding bevordert. Tijdens de innovatie 

is het van belang dat de stamgroepleider de leeromgeving inricht met ‘echte’ leermiddelen en 

als het mogelijk is met kinderen op excursie gaat om buiten de school te leren.   

Daarnaast kan geconcludeerd worden dat kinderen nieuwsgierig zijn wanneer ze zelf vragen 

mogen bedenken dan wanneer de stamgroepleider vragen stelt. Dit strookt met de theorie van 

Dyche en Epstein (2011) en Rolhstein en Santana (2013): wanneer stamgroepleiders kinderen 

zelf meer en betere vragen leren stellen, draagt de stamgroepleider bij aan de ontwikkeling van 

nieuwsgierigheid en komen kinderen tot nieuwe ideeën en oplossingen. Daarnaast willen de 

kinderen dat stamgroepleiders niet precies vertellen wat de kinderen moeten doen. Kinderen 

hebben behoefte aan ruimte om zelf op onderzoek uit te gaan. Stamgroepleider zal een 

begeleidende rol aan moeten nemen.  
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Uit de resultaten blijkt dat ik een nieuwsgierige houding heb tijdens het lesgeven. Als 

stamgroepleider ben je rolmodel bij het uitlokken van nieuwsgierigheid. Stamgroepleiders 

waarderen de nieuwsgierigheid van kinderen en delen hun ervaringen met betrekking tot 

nieuwsgierigheid met de kinderen (Marell, 2017).  De leerkrachtvaardigheid ‘verstoren’ wordt 

het minst toegepast door mij, dit item zal in het innovatieontwerp extra aandacht krijgen. 
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Hoofdstuk 3. Theoretisch kader   
Nieuwsgierigheid  

Berlyne (1960) is de grondvester van de theorie over nieuwsgierigheid, hij noemde het 

motivatie-effecten. Malone (1981) breidde het begrip van Berlyne (1960) uit: nieuwsgierigheid 

ontstaat als aspecten anders zijn dan normaal, waardoor naar verklaringen en theorieën gezocht 

wordt. Als er geen compleetheid, consistentie of zuinigheid terug te zien is, wordt 

nieuwsgierigheid gewekt. Kashdan (2009) omschrijft nieuwsgierigheid als iets wat men niet 

kan of weet op een bepaald moment, een honger naar kennis en een natuurlijke drang om te 

leren (Reed, 2017). Nieuwsgierigheid is de wens om uitdagende en onzekere gebeurtenissen te 

verkennen (Kashdan & Silvia, 2009) en kenmerkend voor een onderzoekende houding 

(Bruggink & Harnick, 2012). 

 

Nieuwsgierigheid binnen het Jenaplanonderwijs 

Binnen het Jenaplanonderwijs speelt nieuwsgierigheid  een belangrijke rol (Velthausz & 

Winters, 2014). Het is de taak van de stamgroepleider om de kinderen aan het begin van een 

thema nieuwsgierig te maken. De ene keer met een kringgesprek, een andere keer door een 

excursie te organiseren of een gast uit te nodigen. Op deze manier wordt de groep geactiveerd 

en wordt er interesse bij de kinderen opgewekt. Als er interesse is, komen er vanzelf vragen. 

De vragen vanuit de kinderen vormen de basis van het onderwijs. Stamgroepleiders kunnen niet 

beginnen met een vooraf uitgewerkt plan voor het thema. Het plan komt later en maak je samen 

met de kinderen. Dit plan is gebaseerd op de theorie van de (lig)fiets van Jansen.  

 

(Lig)fiets van Jansen  

De (lig)fiets van Jansen is een didactisch model wat uitgaat van de nieuwsgierigheid van 

kinderen en ingezet wordt tijdens wereldoriëntatie. De inhoud van wereldoriëntatie wordt door 

kinderen met begeleiding van de stamgroepleiders bepaald. De (lig)fiets van Jansen bestaat uit 

een aantal fasen die worden gevolgd door de kinderen.  

Verwijderd: J
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De Ligfiets van Jansen  

• achterwiel: De kring (met stamgroep of interessegroep) waarin het probleem verkend wordt, 

het onderwerp onderzocht wordt en ideeën gegenereerd worden om activiteiten te gaan doen.  

• voorwiel: presentatie, oogst, evaluatie, feedback, het podium waar je aan elkaar laat zien wat 

de activiteiten hebben opgeleverd.  

• frame: de probleemoplossing, het onderzoek, de activiteiten  

• zadel: steunpunt, plek waar op terug gevallen kan worden, ligstoel  

• navigatie: Een digitaal systeem, bijv. MeVolution dat goed bijhoudt waar je bent, maar ook 

richting kan helpen bepalen waar je naartoe wilt of kunt.  

• koplamp: Jezelf zichtbaar maken zodat je gezien wordt, maar ook zichtbaar maken om te zien. 

Onderzoeken dus en het onderzoeksproces tonen.  

• achterlicht: Zichtbaar zijn in waar je bent ook als je al weer verder bent.  

• ketting: Langere ketting, meer spanwijdte.  

• bel: Een manier om te waarschuwen: ‘Ik kom eraan’ Jezelf laten gelden.  

• pedalen: Motivatie, talent, interesse, drive, intentie, nieuwsgierigheid zijn de pedalen van de 

fiets. Zij zetten het rijwiel in beweging en zorgen voor de snelheid.  

• versnelling: Schakelen naar een hoger of lager tempo als de situatie daarom vraagt. De lat mag 

niet te hoog of te laag liggen. Dat vraag om zelfbewuste en eigenhandige beslissingen: 

zelfverantwoordelijkheid.  

• reflector: terugblikken, evalueren, conclusies trekken. Samen met de verworvenheden van de 

bagagedrager een ondersteuning van het proces. 

• bagagedrager: De competenties, opgedane ervaring. 

• standaard: Rustpunt, de boog kan niet altijd gespannen zijn.  
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• spiegeltje: Achterom kijken is niet alleen lastig, het verstoort ook de balans en is gevaarlijk. 

Maar achter je kunnen kijken, is van levensbelang. Soms word je ingehaald door anderen of kun 

je vooruitzien door terug te kijken. Een klein spiegeltje voorziet daarin. 

è De ligfiets van Jansen kan tevens als interventie gebruikt worden om kinderen te activeren 

en nieuwsgierig te houden.  

è  

Leerkrachtvaardigheden  

Nieuwsgierigheid is beïnvloedbaar en veranderbaar. Het is niet zo dat sommige kinderen wel 

over deze eigenschap beschikken en anderen niet (Kashdan, 2009). Stamgroepleiders kunnen 

in communicatie met kinderen achterhalen wat hen beweegt en in beweging zet (Marell, 2017).  

 

Onderzoek toont een positieve correlatie aan tussen de nieuwsgierige houding van 

stamgroepleiders en de interesse die kinderen in reactie daarop tonen (Chak, 2007). 

Stamgroepleiders zijn rolmodel bij het uitlokken van nieuwsgierigheid. Dit kan door kinderen 

te laten merken dat ze zelf vol vragen zitten, benieuwd zijn naar antwoorden en enthousiast en 

oprecht reageren op onderzoeksideeën van kinderen. Stamgroepleiders remmen de 

nieuwsgierigheid van kinderen soms af door opmerkingen als ‘Daar ben je nog te klein voor’, 

‘Daar hebben we nu geen tijd voor’. (Marell, 2017). De nieuwsgierigheid kan door 

verschillende leerkrachtvaardigheden geprikkeld worden. 
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Openhouden, verstoren, achterhouden, vragen stellen en het creëren van een krachtige 

leeromgeving zijn vijf leerkrachtvaardigheden om nieuwsgierigheid bij kinderen te stimuleren 

(Van der Vorst, 2007; Velthorst et al., 2011). Bij de eerste leerkrachtvaardigheid ‘openhouden’ 

nodigt de openheid van de activiteit uit tot verder onderzoeken. Verstoren is de tweede 

leerkrachtvaardigheid. Daarbij gaat het om verbazing wekken of twijfel zaaien (Van der Vorst, 

2007). De derde leerkrachtvaardigheid is achterhouden. Hierbij gaat het om zoeken naar iets 

wat verborgen is en naar iets wat komen gaat (Van der Vorst, 2007). Het gaat daarbij om precies 

zo veel of weinig informatie aanbieden dat kinderen ervaren dat hun kennis incompleet is 

(Kashdan, 2009). Kennis is incompleet wanneer die niet af is (Simons & Ruiters, 2012). Peeters 

(2015) noemt dit informatiekloven. Figuur 1 geeft weer dat de nieuwsgierigheid het grootste is 

bij een optimale kloof.  

 

Een vragenmuur kan ingezet worden om aan te sluiten bij de informatiekloven van kinderen. 

Aan de ene kant staat wat de kinderen weten en aan de andere kant wat de kinderen willen 

weten over een onderwerp. (Peeters & Meijer, 2014). Het is algemeen bekend dat kinderen 

denken dat ze meer over een onderwerp weten dan het geval is. Stamgroepleiders kunnen dit 

voorkomen door te vragen naar hun kennis over een onderwerp en hen feedback te geven. 
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Kinderen krijgen daardoor een objectiever beeld over wat ze weten van het onderwerp 

(Loewenstein, 1994). Vragen stellen is de vierde leerkrachtvaardigheid. Door open vragen te 

stellen creëer je nieuwsgierigheid bij kinderen (Van der Vorst, 2007). Geef niet direct het 

antwoord, maar vraag door en stimuleer nieuwsgierige vragen. Wanneer stamgroepleiders 

kinderen zelf meer en betere vragen leren stellen, dragen stamgroepleiders bij aan de 

ontwikkeling van nieuwsgierigheid (Dyche & Epstein, 2011) en komen kinderen tot nieuwe 

ideeën en oplossingen (Rolhstein & Santana, 2013). De Question Formulation Technique (zie 

Figuur 2) is een methode waarbij kinderen leren eigen vragen te bedenken (Rolhstein & 

Santana, 2013).  

 

 
De laatste leerkrachtvaardigheid is het stimuleren van een krachtige leeromgeving. 

Nieuwsgierigheid hoort een uitgangspunt te zijn voor het ontwerpen van een krachtige 

leeromgeving (Velthorst et al., 2011). De keuze van leermiddelen moet zo dicht mogelijk 

aansluiten bij de kinderen, omdat dit kinderen nieuwsgierig maakt, motiveert en een 

onderzoekende houding bevordert. Dit kan door ‘echte’ leermiddelen in de klas te halen of door 

kinderen in contact te brengen met de buitenwereld (De Groof, Donche & Van Petegem, 2012). 
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Nieuwsgierigheid kan geprikkeld worden door een aantal krachtige V-motoren. Figuur 3 geeft schematisch de V-motoren weer (Marell, 2017). 

Deze V-motoren zijn vertaald naar een stappenplan voor stamgroepleiders (Bijlage 2).  

 

Verwijderd: geeft  schematische

Verwijderd:  
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Hoofdstuk 4. Innovatie (Methode) 
Het innovatie-ontwerp zal zich richten op het stimuleren van de nieuwsgierigheid tijdens 

wereldoriëntatie. Het format ‘Verwondering in ere houden tijdens wereldoriëntatie’ wordt 

ingezet. Dit format is gebaseerd op de ligfiets van Jansen.  

Figuur 9 is een verkorte versie waarin de conclusie van het onderzoek en de theorie uit het 

conceptueel kader (fiets van Jansen) verbonden zijn. Aan de hand van het thema tijd, dit is een 

vaststaand schoolbreed thema, wordt samen met de stamgroepleiders een themavoorbereiding 

gemaakt. Centraal staat het opwekken van de nieuwsgierigheid bij kinderen.  
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1. Nieuwsgierigheid opwekken 

Bij wereldoriëntatie gaat het om verwondering, nieuwsgierigheid 

en leren hoe te leren (Velthausz & Winters, 2015). Je start een 

thema altijd met het opwekken van belangstelling en motivatie 

bij de groep. Uit onderzoek blijkt dat ‘verstoren’ het minst 

toegepast wordt binnen de onderwijspraktijk, stamgroepleiders 

gaan dit bewust toepassen. Daarnaast kan de nieuwsgierigheid 

opgewekt worden door achterhouden, openhouden, creëren van 

een krachtige leeromgeving, vragen stellen (Van der Vorst, 

2007) en door de V-motoren en het stappenplan (Marell, 2017).  

 

2. Leervragen vanuit de kinderen  

Uit reacties tijdens ‘Ren je rot’ blijkt dat kinderen nieuwsgieriger zijn 

wanneer ze zelf leervragen mogen gaan bedenken dan wanneer de 

stamgroepleider veel vragen stelt. Wanneer de stamgroepleider kinderen 

zelf meer en betere vragen leert stellen draagt de stamgroepleider bij aan 

de ontwikkeling van nieuwsgierigheid (Dyche & Epstein, 2011) en komen 

kinderen tot nieuwe ideeën en oplossingen (Rolhstein & Santana, 2013). 

De Question Formulation Technique (QFT) is een techniek waarbij 

kinderen leren eigen vragen te bedenken (Rolhstein & Santana, 2013). Ook bij kleuters wordt 

er aangesloten bij hun vragen. De vragen kunnen in de kring of in de verschillende hoeken 

behandeld worden.  

 

3. Ruimte voor inbreng van kinderen. Activiteiten van de kinderen.  

Daarnaast komt uit het groepsinterview naar voren dat kinderen goed aan 

kunnen geven waarvan ze nieuwsgierig worden. De inbreng van de 

kinderen speelt een grote rol binnen het thema. Samen met de kinderen 

wordt bekeken welke activiteiten aangeboden worden en op welke manier 

een krachtige leeromgeving gecreëerd kan worden in de stamgroep, waarbij 

nieuwsgierigheid het uitgangspunt is (Velthorst et al., 2011). De keuze van 

leermiddelen moet zo dicht mogelijk aansluiten bij de kinderen, omdat hen 

Figuur 9. Nieuwsgierigheid stimuleren  
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dit nieuwsgierig maakt, motiveert en een onderzoekende houding bevordert (De Groof et al., 

2012).  Bij de kleuters wordt er samen met hen gekeken op welke manier de hoeken ingericht 

kunnen worden. Kleuters komen met ideeën en richten onder begeleiding de hoeken in.  

 

4. Onderzoeken/ uitvoeren van de activiteiten  

In de middenbouw gaan kinderen in groepjes een 

zelfbedachte vraag onderzoeken. Datgene wat de kinderen 

willen weten staat centraal in dit thema. De stamgroepleider 

heeft een begeleidende en coachende rol. Voor de 

stamgroepleider is het tijdens de begeleiding belangrijk om 

steeds af te stemmen en te doseren. Per kind moet de stamgroepleider evenwicht vinden tussen 

ruimte geven en houvast bieden.  

Kleuters gaan werken in de hoeken die ze zelf bedacht hebben. De stamgroepleider zorgt steeds 

voor nieuwe materialen en nieuwe impulsen in de hoeken.  

 

5. Presenteren  

De kinderen van de middenbouw presenteren het eindproduct in de 

stamgroep. Bij de kleuters worden de ontdekkingen na de werkles 

gepresenteerd door de kinderen in de kring.   

 

 

 

6. Ontdekkingen vastleggen 

De ontdekkingen vanuit de onderzoeken en de uitgevoerde 

activiteiten worden vastgelegd. De kinderen kunnen 

datgene wat ze hebben geleerd er altijd nog eens bij pakken.  
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Hoofdstuk 5. Actieplan 
 

Concrete actieplan  
Datum Wat?  Interventie 
12-2017 Thema tijd voorbereiden met 

als uitgangspunt: stimuleren 
van de nieuwsgierigheid. 

Inzetten van 
leerkrachtvaardigheid 
openhouden, achterhouden, 
verstoren, vragen stellen en 
creëren van krachtige 
leeromgeving.  
 
Het onderwijs wordt 
vormgegeven vanuit de 
nieuwsgierigheid van kinderen, 
vanuit eigen leervragen die de 
kinderen hebben. De inbreng 
van de kinderen speelt een 
belangrijke rol in dit onderzoek.   
 
 

8-1-2018 Prikkelen nieuwsgierigheid 
kinderen bij het thema Ridders 
en kastelen.  

Stamgroepleider stimuleert de 
nieuwsgierigheid door 
achterhouden. 

- Stamgroepleider laat 
een foto over de tijd 
van ridders en kastelen 
zien.  

- Stamgroepleider zet 
werkvorm: 
“Verrassingsdoos’.  

Na elke trigger krijgen de 
kinderen een laptop waarop ze 
via Google Classroom alle 
vragen die ze over de 
afbeelding of over het item wat 
uit de verrassingsdoos komt 
kunnen intypen. De Question 
Formulation Technique dient 
als uitgangspunt voor deze 
week.  
 

15-1-2018 t/m 16-2-2018 
 

Activiteiten vanuit de kinderen 
staan centraal tijdens deze 
periode. Daarnaast gaan de 
kinderen hun eigen leervragen 
in groepsonderzoeken.  

Stamgroepleider zorgt dat ze de 
kinderen nieuwsgierig maken 
en nieuwsgierig houden.  

15-1-2018 t/m 16-2-2018 
Dinsdagen en donderdagen:  
  

Eigen leervragen uitwerken  Kinderen werken de eigen 
leervragen uit d.m.v. formulier 
vraaggestuurd leren.  
 

15-1-2018 t/m 16-2-2018 
Vrijdagen 

De kinderen maken een 
eindproduct, dit eindproduct 

Stamgroepleider heeft een 
begeleidende rol.  
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wordt in het museum over 
Ridders en Kastelen getoond.  

30-12-2018 Kasteel bezoek  Uit het vooronderzoek blijkt dat 
kinderen nieuwsgierig worden 
wanneer ze op excursie gaan. 
Om deze reden is er een 
excursie naar het kasteel 
gepland.  
 

5-2-2018 t/m 9-2-2018 Kinderen maken uitnodigingen 
voor ouders voor het Museum  

Begeleidende rol  

9-2-2018 Museum Ridders en Kastelen 
Kinderen presenteren wat ze 
gemaakt hebben dit thema.  

 

Februari/ maart  Observatie collega’s: Anne en 
Ingeborg  

Van en met elkaar leren  

April tot eind mei  Cyclus 2 uitvoeren, n.a.v 
bijstellingen cyclus 1.  

 

 

Verwachtingen naar aanleiding van de innovatie 

Het concrete innovatie-plan wordt uitgevoerd in mijn stamgroep. Met deze innovatie wordt er 

bewust inzicht verkregen over het concept: nieuwsgierigheid en hoe dit vertaald wordt naar de 

eigen onderwijspraktijk. Concreet wil dat zeggen dat deze innovatie ervoor zorgt dat de 

leerkrachtvaardigheden gestimuleerd worden. Ik ga bewuster en doelgerichter de 

leerkrachtvaardigheden inzetten om de nieuwsgierigheid bij de kinderen te prikkelen. Daarnaast 

wordt er verwacht dat met deze innovatie de kinderen nieuwsgierig worden. Kinderen willen 

leren en willen ontdekken door deze innovatie. Verder hoop ik dat de vragende en 

onderzoekende houding van de kinderen hier mee bevorderd wordt. En tot slot verwacht ik dat 

de kinderen plezier maken en zich gelukkig voelen met deze manier van onderwijs. Ik verwacht 

dat er op deze manier onderwijs op maat gegeven kan worden, omdat de leervragen vanuit de 

kinderen komen.  

  



Jenaplanschool de Mijlpaal Meesterstuk: Nieuwsgierig? 

Britt Lavrijsen                                                                  27 

 

Hoofdstuk 6. Methode van evalueren 
3.1	Methode	van	evaluatieonderzoek	
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de innovatie in het evaluatieonderzoek is uitgevoerd.   

De onderzoeksvraag voor het evaluatieonderzoek is: 

Op welke wijze en in welke mate leidt het inzetten van de innovatie op Jenaplanschool de 

Mijlpaal tot ontwikkeling van de leerkrachtvaardigheden van nieuwsgierigheid en wordt 

daarmee de nieuwsgierigheid van kinderen tijdens wereldoriëntatie vergroot?  

Met bijbehorende deelvragen: 

1. In welke mate leidt het inzetten van de innovatie tot nieuwsgierigheid van kinderen 
tijdens wereldoriëntatie? 

2. In welke mate leidt het inzetten van de innovatie tot ontwikkeling van de 

leerkrachtvaardigheden? 

3. Op welke wijze wordt het werken met de innovatie door de stamgroepleider en 
kinderen van stamgroepen 3-4-5 ervaren?  

In Tabel 5 staat weergegeven hoe de onderzoeksvragen worden onderzocht.  
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Tabel 5 
Onderzoeksmethode evaluatieonderzoek 
 

 

Evaluatieonderzoek zorgt voor terugkoppeling, omdat wordt onderzocht of de innovatie 

omtrent de beginsituatie effect heeft gehad (De Lange et al., 2016). Daarom wordt de vragenlijst 

over nieuwsgierigheid nog drie keer afgenomen bij de middenbouwkinderen om deelvraag een 

te beantwoorden. Bij de kleuters heeft weer een individueel interview en fotoreportage 

plaatsgevonden om antwoord te krijgen op deelvraag een. Voor een uitgebreide toelichting zie 

Hoofdstuk 2.  

 

Deelvraag twee wordt beantwoord door gestructureerde observaties uit te voeren ten aanzien 

van de leerkrachtvaardigheden. Er is gekozen voor een observatie, om feitelijk gedrag te 

waarnemen. De observatielijst is gelijk aan de observatielijst van de nulmeting (zie Hoofdstuk 

2). 

 

Deelvraag drie wordt beantwoord door een groepsinterview met de kinderen. Het doel van het 

groepsinterview is diepgaander inzicht krijgen in de ervaringen van de innovatie. Het 

groepsinterview wordt vormgegeven aan de hand van zelfgemaakte Visual. Op deze Visual 

Deelvraag Onderzoeksinstrum
ent 

Kenmerken instrument Respondenten 

Deelvraag 1 
 

Vragenlijst nulmeting 
nieuwsgierigheid 
 
 

Kwantitatief, gesloten 
vragen,  vierpunt 
Likertschaal 
 
3 x afgenomen:  
Begin, midden, eind. 
 

Kinderen, afgenomen door 
stamgroepleider 

Interview + 
fotoreportage  

Kwalitatief  
Eindmeting  
 

Kleuters, afgenomen door 
stamgroepleider 

Deelvraag 2  
 

Gestructureerde 
observatie met notitie 
ruimte  

Kwantitatief: gesloten 
vragen vanuit theorie.  
 
vierpunt Likertschaal  
 
Kwalitatief: ruimte voor 
toelichting 
 
2 x observatie (midden en 
eind)  

Veranderteam, bij elkaar 
observeren  

Deelvraag 3 
 

Interview of 
groepsinterview met 
kinderen  

Kwalitatief  Kinderen  

Interview met 
veranderteamleden  

Kwalitatief  Veranderteam  
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staat: dit heb ik geleerd, ervaringen, tips en tops. Deze keuze is gemaakt om gericht met de 

kinderen in gesprek te gaan. De teacher leader/veranderteamlid stelt de vragen en de kinderen 

schrijven hun antwoord op een post-it. Na afloop wordt een gesprek gevoerd over de post-its 

waarbij de teacher leader/veranderteamlid doorvraagt, zoals ‘Wat bedoel je daar precies mee?’, 

om een dieper antwoord te krijgen. Naast het bevragen van de kinderen worden ook de 

veranderteamleden bevraagd door de methodiek stille dialoog. De stille dialoog is een methode 

om collectief te verkennen welke aspecten relevant zijn bij een bepaald onderwerp (Castelijns 

et al., 2009). Allereerst schrijven de veranderteamleden in stilte op post-its wat ze hebben 

geleerd, ervaringen, tips, tops en evt. aanpassingen over het werken met de innovatie. Daarna 

vindt een gesproken dialoog plaats met de veranderteamleden. De kwalitatieve gegevens 

worden gecodeerd (De Lange et al., 2016). 

 

Gedurende het evaluatieonderzoek is triangulatie toegepast om de validiteit en betrouwbaarheid 

te vergroten. Methodische triangulatie vindt plaats door het afnemen van zowel vragenlijsten, 

observaties en interviews en zijn kwalitatief en kwantitatief van aard. Daarnaast wordt ook 

brontriangulatie toegepast, omdat zowel de stamgroepleiders als de kinderen meegenomen 

worden in dit onderzoek (De Lange et al., 2016). In Tabel 6 staat de concrete tijdsplanning 

weergegeven van het evaluatieonderzoek.  
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Tabel 6 
Concrete tijdsplanning van het evaluatieonderzoek 
 
Datum  Activiteit Persoon/Personen 
7 december  Veranderteambijeenkomst:  

Voorbeelden 
nieuwsgierigheid stimuleren,  
doornemen innovatie. 
Tussentijdse en eindevaluatie 
ingepland.  

Veranderteam  

22 december  Voorbereiding innovatie in 
je bouw.  
 

Veranderteamleden nemen 
het voortouw tijdens de 
voorbereiding. Ze inspireren 
de andere collega’s door de 
ideeën die tijdens 
veranderteambijeenkomsten 
aanbod zijn gekomen. Aan 
de hand daarvan worden de 
thema’s voorbereid.  
 

8 januari  Start innovatie  Alle teamleden.  
 

8 januari – 8 februari  Observatie 
leerkrachtvaardigheden 
nieuwsgierigheid,  2x  

Veranderteamleden  

11 januari  Eerste evaluatie met 
kinderen middenbouw, 
afnemen vragenlijst 
nieuwsgierigheid.  

Veranderteamleden + teacher 
leader middenbouw  

25 januari  Veranderteambijeenkomst:  
Tussenevaluatie bespreken 
innovatieontwerp.  

Veranderteamleden  

29 januari  Fotoreportage en individuele 
gesprekjes kleuters  

Veranderteamlid kleuters  

30 januari  Tweede evaluatie kinderen 
middenbouw, afnemen 
vragenlijst nieuwsgierigheid 

Veranderteamleden + teacher 
leader middenbouw  

Op aanvraag  Tussenevaluatie  Vanuit behoefte 
veranderteamleden.  

Koffiemomentjes  Teacher leader loopt keer 
binnen bij de 
veranderteamleden om op 
informele manier te polsen 
hoe de innovatie gaat. 

Veranderteamleden  

5 februari  Fotoreportage en individuele 
gesprekjes kleuters  

Veranderteamlid kleuters  

26 februari  Innovatie evalueren met 
kinderen  

Veranderteamlid kleuters + 
teacher leader 
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1 maart  Derde evaluatie kinderen 
middenbouw, afnemen 
vragenlijst nieuwsgierigheid 

Veranderteamleden + teacher 
leader middenbouw 

2 maart  Innovatie evalueren met 
kinderen  

Veranderteamleden 
middenbouw 

2 maart Bijeenkomst veranderteam:  
Product- en procesevaluatie.  

Veranderteam + teacher 
leader 

23 maart  Bijeenkomst veranderteam:  
Resultaten en conclusies 
maken 

Veranderteamleden.  
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Hoofdstuk 7. Cyclus één  
7.1 Uitgevoerde actieplan 
Een concrete beschrijving van de innovatie staat beschreven in de Bijlage.   

Het doel van de innovatie is het stimuleren van nieuwsgierigheid van kinderen. Naar aanleiding 

van de conclusies uit de praktijk-analyse wordt de innovatie vormgegeven vanuit de vragen en 

inbreng van kinderen. De stamgroepleider heeft een begeleidende rol. Om deze reden is de 

concrete uitvoering van de innovatie binnen elke stamgroep anders. Binnen elke stamgroep is 

dezelfde opbouw gebruikt, zie Figuur ... Er werd gestart met een prikkeling, het verstoren van 

de verwachting van de kinderen, vanuit deze prikkeling is de voorkennis van de kinderen in 

kaart gebracht. Daarna zijn de leervragen en ideeën van de kinderen in beeld gebracht wat  

uiteindelijk de basis vormde voor de innovatie.   

 

De innovatie is zeven weken uitgevoerd. Tijdens de innovatie werd er gestart met een 

prikkeling, het verstoren van de verwachting van de kinderen, vanuit deze prikkeling is de 

voorkennis van de kinderen in beeld gebracht. In de onderbouw is dat gedaan aan de hand van 

een woordspin en in middenbouw aan de hand van Google Classroom. Google Classroom is 

een digitale omgeving waarin informatie met elkaar gedeeld kan worden. Daarna zijn de 

leervragen van de kinderen in beeld gebracht door een klassenvergadering (kleuters) en door 

Google Classroom (middenbouw). Aan de hand van de leervragen zijn de kinderen aan de slag 

gegaan. Bij de kleuters zijn de leervragen verwerkt in de hoeken en in de werkjes. Tijdens de 

weekafsluiting hebben de kleuters hun werk en ontdekkingen gepresenteerd aan de andere 

kinderen. In de middenbouw zijn de kinderen in groepjes de leervragen gaan onderzoeken of 

opzoeken. Aan de hand van de antwoorden op de vragen hebben de kinderen een eindproduct 

gemaakt. Zo is bijvoorbeeld één groepje gaan uitzoeken wat voor verschillende kamers een 

kasteel had, de kinderen hebben uiteindelijk een kasteel (kijkdoos) gemaakt waarin de 

verschillende ruimtes te zien waren. In eerste instantie was het de bedoeling dat de kinderen 

van stamgroep 3 de leervragen gingen onderzoeken. Al snel merkten de stamgroepleiders dat 

de kinderen van stamgroep 3 ervarend leren en nog niet de vaardigheden hebben om eigen 

leervragen te onderzoeken. Deze kinderen zijn de wapens in de tijd van de ridders en kastelen 

na gaan bouwen. De eindproducten van het thema zijn aan de ouders gepresenteerd tijdens het 

museum. De eindresultaten zijn vastgelegd in het klassenboek, hierin schrijven de kinderen wat 

ze meegemaakt en geleerd hebben.  
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7.2 Uitkomsten evaluatie-onderzoek  
Deelvraag een: In welke mate leidt het inzetten van de innovatie tot nieuwsgierigheid van 

kinderen tijdens wereldoriëntatie? 

 

Alle vijf de items van de vragenlijst worden tijdens de eindmeting hoger gescoord dan tijdens 

de nulmeting. Dat wil zeggen dat binnen alle items groei te zien is. Uit de vragenlijst van de 

kinderen blijkt dat de nieuwsgierigheid bij de kinderen tijdens de innovatie (gemiddelde 3) 

groter is dan tijdens de nulmeting (gemiddelde 1,67). Een gemiddelde van 3 wil zeggen dat de 

kinderen ‘meer wel dan niet’ nieuwsgierig zijn. De standaarddeviatie is afgenomen (van 

gemiddeld 1,24 naar 0,9), dat wil zeggen dat de spreiding rondom de antwoorden kleiner is. 

Daarnaast vinden de kinderen het onderwerp tijdens de innovatie interessanter (gemiddelde 

2,53) dan tijdens de nulmeting (gemiddelde 1,39). Het item ‘ik heb veel nieuwe dingen geleerd’ 

scoort met een gemiddelde van 3,1 het hoogst, dit zitten tussen de ‘meer wel dan niet’ en ‘wel’ 

veel nieuwe geleerd in. Er waren veel uitdagende opdrachten scoort tussen ‘meer niet dan wel’ 

en ‘meer wel dan niet’ in. Standaarddeviatie is bij alle vragen aan tussen de 0,9 en 1,1. Dat 

betekent dat er veel spreiding is in de antwoorden.  
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Deelvraag twee: In welke mate leidt het inzetten van de innovatie tot ontwikkeling van de 

leerkrachtvaardigheden?  

 

Uit de grafiek blijkt dat ten op zichten van de nulmeting alle zeven leerkrachtvaardigheden 

gegroeid zijn. Alle leerkrachtvaardigheden scoren een gemiddelde tussen de 2,7 en 3,8, dat wil 

zeggen dat de stamgroepleiders de leerkrachtvaardigheden ‘meer wel dan niet toegepast‘ en 

‘wel toegepast’ hebben. De leerkrachtvaardigheid ‘verstoren’ is het meest gegroeid en 

‘vragenstellen’ is het minst gegroeid. Een nieuwsgierige houding van de stamgroepleider scoort 

het hoogst met een gemiddelde van 3,8, ‘openhouden’ scoort met een gemiddelde van 2,7 het 

laagst.  

De standaarddeviatie is bij alle leerkrachtvaardigheden tussen de 0,8 en 0,4, behalve bij 

leerkrachtvaardigheid: ’maakt het gewone voor kinderen bijzonder’ een standaarddeviatie van 

1. Een standaarddeviatie groter dan 1 wil zeggen dat spreiding rondom de antwoorden groot is.  
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Deelvraag drie: Op welke wijze wordt het werken met de innovatie door de 

stamgroepleider en kinderen van stamgroepen 3-4-5 ervaren?  

Stamgroep 3-4-5 

 

Uit de groepsinterviews met de stamgroepen 3-4-5 blijkt dat kinderen veel te weten zijn 

gekomen over het onderwerp. Kinderen geven aan dat ze het leuk en leerzaam vinden om eigen 

leervragen te onderzoeken. Een aantal kinderen vindt het opzoeken van de vragen moeilijk, dit 

wordt als positief ervaren omdat ze daardoor veel nieuwe dingen te weten zijn gekomen. Aan 

de hand van de zelfbedachte vragen hebben de kinderen een eindproduct gemaakt. Uit het 

groepsinterview komt naar voren dat kinderen het leuk vonden om ook creatief met het 

onderwerp bezig te zijn. Het eindproduct wordt tijdens het museum gepresenteerd aan de 

ouders. Uit reactie van een kind: ‘Ik vond het superleuk dat de ouders naar ons museum mochten 

komen kijken’ blijkt dat het presenteren van het werkstuk als leuk ervaren wordt. Daarnaast 

wordt het museumbezoek door de kinderen als leerzaam ervaren. Kinderen vonden het leuk om 

een rondleiding te krijgen door een echt kasteel. Eén kind geeft aan dat de innovatie niet 

superleuk was, omdat ze het thema niet interessant vond.   

Het volgende thema zouden een aantal kinderen graag zelf de groepjes samen willen stellen. In 

de ene stamgroep 3-4-5 geven de kinderen aan dat de samenwerking niet altijd even prettig 

verliep. De kinderen geven aan dat ze de volgende keer minder ruzie willen maken over het 

gebruik van het Chroomboekje en dat ze meer samen moeten overleggen. Daarnaast komt naar 

voren dat kinderen het soms lastig vinden om informatie te zoeken op internet, omdat sommige 

informatie moeilijk te lezen was.  
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Stamgroepleider 

 

Uit het gesprek met de veranderteamleden blijkt dat ze geleerd hebben de nieuwsgierigheid van 

kinderen vaker en bewust op verschillende manier te prikkelen. De start van het thema was 

beter omdat het thema meer vanuit de kinderen is vormgegeven, waardoor de betrokkenheid en 

nieuwsgierigheid bij kinderen groot was. Daardoor werden de veranderteamleden zelf ook 

enthousiast en bewust over de eigen rol t.a.v. het stimuleren van de nieuwsgierigheid. Ook de 

gesprekken met de teacher leader hebben er tijdens de innovatie voor gezorgd dat je bewust 

wordt van het belang om de nieuwsgierigheid te stimuleren.  

Daarnaast komt uit het gesprek dat veranderteamleden het prettig vonden dat de teacher leader 

enthousiast was en dat ze veel verschillende theorieën ontvingen. Theorie zorgde voor inzicht 

in het onderwerp. Ook de tussentijdse gesprekken waarin feedback en ervaringen gedeeld 

werden, wordt als prettig ervaren.  

Tot slot kwam naar voren dat de veranderteamleden het prettig zouden vinden om op deze 

manier verder te gaan en hen te blijven enthousiasmeren. Daarnaast geeft een veranderteamlid 

aan dat ze de prikkeling bij het thema Vliegveld lastig vindt. Tot slot willen de 

veranderteamleden verder gaan onderzoeken op welke manier je stille kinderen betrekt bij de 

thema’s en verder inzoomen op het stellen van goede onderzoeksvragen.  
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7.3 Conclusies cyclus één   

Deelvraag 1: In welke mate leidt het inzetten van de innovatie tot nieuwsgierigheid van 

kinderen tijdens wereldoriëntatie? 

Er kan geconcludeerd worden dat de innovatie ervoor gezorgd heeft dat de nieuwsgierigheid 

bij de kinderen tijdens dit thema is toegenomen. Dit kan komen omdat de stamgroepleider 

bewuster de nieuwsgierigheid is gaan stimuleren. Daarnaast zou een verklaring kunnen zijn dat 

tijdens dit thema de inbreng en de eigen leervragen van de kinderen centraal stonden. Dit strookt 

met de theorie van Dyche en Epstein (2011) en Rolsthein en Stantana (2013), wanneer 

stamgroepleiders kinderen zelf meer en betere vragen leren stellen, dragen stamgroepleiders bij 

aan de ontwikkeling van nieuwsgierigheid  en komen kinderen tot nieuwe ideeën en 

oplossingen. De ligfiets van Jansen en het voorbereidingsformulier van Het Kan! 

‘Verwondering van kinderen in ere houden’ zorgt ervoor dat de inbreng en leervragen van 

kinderen de basis vormen van een thema. Daardoor wordt de nieuwsgierige houding van 

kinderen in ere gehouden.  

 

 

Deelvraag 2: In welke mate leidt het inzetten van de innovatie tot ontwikkeling van de 

leerkrachtvaardigheden?  

Het inzetten van de innovatie zorgt voor ontwikkeling van de leerkrachtvaardigheden, omdat 

binnen alle leerkrachtvaardigheden groei te zien is. Dit kan komen doordat stamgroepleiders 

bewuster de nieuwsgierigheid van de kinderen zijn gaan stimuleren en daarbij de 

leerkrachtvaardigheden als leidraad genomen hebben. 

De leerkrachtvaardigheid ‘verstoren’ is het meest gegroeid, deze leerkrachtvaardigheid stond 

centraal tijdens de innovatie, omdat ‘verstoren’ bij de nulmeting het minst toegepast werd door 

de stamgroepleiders. Een mogelijke verklaring is dat de teacher leader tijdens de 

veranderteambijeenkomsten voorbeelden heeft gegeven op welke manier de nieuwsgierigheid 

geprikkeld kan worden door ‘verstoren’. ‘Vragen stellen’ is het minst gegroeid dit valt te 

verklaren omdat tijdens de observaties een paar keer ‘niet gezien’ is ingevuld. Dat wil niet 

zeggen dat de stamgroepleider deze vaardigheid niet beheerst, maar wel dat het tijdens die les 

niet zichtbaar was.  

 

Voor mij persoonlijk heeft de innovatie ervoor gezorgd dat kinderen mijn inspiratiebron zijn 

voor het vormgeven van het thema. Samen met de kinderen kijk ik wat er leeft en waar ze meer 
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over willen weten. Wanneer je de nieuwsgierige houding van kinderen benut in je onderwijs, 

merk ik dat ze zelf nieuwe dingen willen leren en dat er verwondering ontstaat.  

 

Deelvraag 3: Op welke wijze wordt het werken met de innovatie door de 

veranderteamleden en kinderen van stamgroep 1-2 en stamgroepen 3-4-5 ervaren?  

Het werken met de innovatie wordt zowel door de mij (stamgroepleider) als door de kinderen 

als positief ervaren. Ik ervaar het werken met de innovatie als prettig, omdat ik veel geleerd 

heb. Ik ben bewust op verschillende manieren de nieuwsgierigheid gaan prikkelen, waardoor 

de betrokkenheid en nieuwsgierigheid bij de kinderen groot was. Ik ben enthousiast om het 

thema vorm te geven vanuit de inbreng van kinderen, omdat ik ondervonden heb dat kinderen 

daardoor oprecht nieuwsgierig en betrokken zijn.  

 

Er kan geconcludeerd worden dat de innovatie gezorgd geeft voor een uitdagende 

leeromgeving. Dit was terug te zien in de verschillende nieuwe materialen en nieuwe 

ontdekhoeken die toegevoegd zijn in de stamgroep. Nieuwsgierigheid hoort een uitgangspunt 

te zijn voor het ontwerpen van een krachtige leeromgeving (Velthorst et al., 2011). De keuze 

van leermiddelen moet zo dicht mogelijk aansluiten bij de kinderen, omdat dit kinderen 

nieuwsgierig maakt, motiveert en een onderzoekende houding bevordert. Dit kan door ‘echte’ 

leermiddelen in de klas te halen of door kinderen in contact te brengen met de buitenwereld (De 

Groof, Donche, & Van Petegem, 2012). Daarnaast kunnen we concluderen dat kinderen 

nieuwsgierig worden als ze zelf mee mogen denken over de invulling van het thema.  

 

Een aandachtspunt van de innovatie is het stellen van goede vragen en het opzoeken van 

informatie. Stamgroepleiders merken dat kinderen het erg lastig vinden om goede vragen te 

stellen, hierbij hebben ze de hulp van de stamgroepleider nog echt nodig. Daarnaast merken de 

stamgroepleiders dat sommige kinderen het lastig vinden om de leervragen op te zoeken in 

boeken of op internet. Ondanks dat de stamgroepleiders cursussen gegeven hebben met 

betrekking tot opzoekvaardigheden, is niet nog niet bij elk groepje even goed gelukt. Kinderen 

weten niet altijd welke zoekwoorden ze moeten gebruiken. Daarnaast vinden kinderen het lastig 

om uit een stuk tekst de belangrijkste informatie te halen en dit samen te vatten. Zodat je 

uiteindelijk een antwoord krijgt op je (onderzoeks)vraag.  

 

De kinderen van stamgroep 3-4-5 zijn over het algemeen enthousiast over de innovatie. Eén 

kind gaf aan dat ze het onderwerp niet interessant vond. De rest van de kinderen gaf aan dat ze 
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leuk vonden om eigen leervragen te onderzoeken. Het maken en presenteren van het 

eindproduct zorgt ervoor dat kinderen enthousiast meegewerkt hebben. Kinderen vinden het 

leuk om het werk aan hun ouders te presenteren, het project gaat daardoor meer leven. Dit kan 

komen omdat kinderen op deze manier naar een einddoel werken en er ook echt ouders en 

belangstellingen naar het museum komen. Tot slot kan geconcludeerd worden dat excursies 

ervoor zorgen dat kinderen op een echte manier in aanraking komen met het thema, waardoor 

ze veel nieuwe dingen leren.  

  

Verwijderd:  
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Hoofdstuk 8. Bijstellingen interventie  
 

Deze innovatie is een echte eyeopener. Met deze manier van werken stimuleer je de 

nieuwsgierige houding van kinderen tijdens het onderwijs. Je houdt ze nieuwsgierig doordat de 

kinderen invloed hebben op de inhoud en vorm van het onderwijs.  

 

- Bedenken van eigen leervragen  

Gedurende cyclus merkten de stamgroepleiders dat het stellen van goede vragen lastig is voor 

kinderen. Op de Jenaplanstudiedag is verdere theorie verkregen over het stellen van goede 

vragen. Het vragenmachientje is gepasseerd en volgende als inspiratiebron voor de 

stamgroepleiders. In eerste instantie wilden de stamgroepleiders het vragenmachientje bij de 

tweede cyclus inzetten. Echter werd er opgemerkt dat de stamgroepleiders tijdens dit thema niet 

met onderzoeksvragen aan het werk wilden gaan, omdat zich dit niet leenden bij het thema. 

Daarom is er advies gevraagd bij Anite. Anite gaf aan dat je als stamgroepleider ook mee mag 

doen in het proces: produceren van vragen. Goede tip die we gekregen hadden was dat je zelf 

ook nieuwsgierig bent naar iets passend binnen het thema en dit met de kinderen deelt.  

 

- Onderzoeken van leervragen  

Tijdens de eerste cyclus merkten we dat kinderen op internet rond aan het zoeken waren maar 

niet tot concrete informatie kwamen. Om dit te verbeteren gaan we het onderzoeken van de 

leervragen breder trekken. Samen met de kinderen wordt gekeken op welke manieren 

informatie verkregen kan worden. We willen kinderen stimuleren om ook verschillende manier 

de onderzoeksvraag te laten onderzoeken. Denk aan telefonische afspraken, brieven, mails, 

observaties en interviews nieuwe informatie te verkrijgen.  

 

- Rol van groep 3 

De rol van groep 3 binnen het thema was op het begin erg lastig. Vragen die wij als 

stamgroepleiders hadden: Op welke manier kunnen we de kinderen van groep 3 betrekken 

binnen het thema. Ook op de studiedag hebben we van Anite verhelderd antwoord gekregen. 

Er werd verteld dat kinderen van groep 3 vooral moeten ervaren en spelen binnen een nieuw 

thema. Kinderen van de groepen 4-5 kunnen de kinderen van groep 3 korte concrete taakjes 

geven, daarna is het zaak dat de kinderen ervarend bezig zijn.  
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Hoofdstuk 9. Cyclus twee   
 

Tijdens de tweede cyclus stond het thema ‘vliegveld’ centraal. Doormiddel van een trigger is 

het thema geopend. We zijn gaan kijken wat de kinderen allemaal wisten over het thema 

‘Vliegveld’. De beginsituatie van de kinderen was divers. Dit kwam omdat er sommige 

kinderen al veel over het thema wisten en andere kinderen waren er nog nooit geweest.  

Daarna zijn de kinderen eigen leervragen gaan opschrijven over het vliegveld. Deze leervragen 

zijn op de vragenmuur geplakt. Vorige keer merkte ik dat kinderen het soms lastig vinden om 

goede vragen te formuleren en vaak op hetzelfde blijven hangen. Daarom deed ik ook mee 

tijdens de kringactiviteit en had ik zelf een nieuwsgierige houding. Ik stelde bijvoorbeeld een 

vraag: ‘Hoe komt onze bagage eigenlijk bij het vliegtuig? En waar in een vliegtuig worden de 

dieren vervoerd? Hoe wordt een fiets vervoerd in het vliegtuig? Etc. Ik was ook oprecht 

nieuwsgierig naar deze vragen en je merkte dat deze vragende houding van mij positief effect 

had op de stamgroep. De kinderen werden ook nieuwsgierig en vragen werden uitlopend.   

 

Een positieve ervaring: laat zien dat jezelf als stamgroepleider nieuwsgierig bent, daardoor 

stimuleer je de natuurlijke nieuwsgierige houding van kinderen.  

Toen we de vragen van de kinderen in beeld hadden gebracht, hebben we gekeken hoe we aan 

informatie zouden kunnen komen. In cyclus één was het vooral veel opzoeken, nu wilden we 

de kinderen activeren om op verschillende manieren informatie te verkrijgen. De kinderen 

hadden een aantal ideeën:  

- Iemand uitnodigen die op een vliegveld werkt 

- Ouders bevragen  

- Laptop  

- Boeken  

Met opmerkingen [AvO1]: Heel mooi! 

Verwijderd: zijn 
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- Milan informatie op laten schrijven (hij gaat vier dagen met het vliegtuig naar Italië en 

komt op het vliegveld, misschien kan hij kijken hoe het allemaal werkt op een 

vliegveld).  

 

De kinderen zijn in groepjes de leervragen gaan onderzoeken op verschillende manieren. Zo is 

Milan naar het vliegveld gegaan en heeft daar verschillende dingen opgeschreven. Er is iemand 

op bezoek geweest die op een vliegveld werkt. Daarnaast hebben de kinderen hun ouders 

bevraagd, boeken gelezen, filmpjes van een echt vliegveld bekeken en informatie op internet 

opgezocht.  

Een positieve ervaring: doordat de kinderen steeds op verschillende manieren informatie 

verzamelen, blijven de kinderen nieuwsgierig en verzamelen ze binnen een korte tijd veel 

informatie.  

Nadat de kinderen informatie hebben verzameld zijn ze in de groepjes een deel van hun 

vliegveld gaan maken. Er was een bagageband, incheckbalie, gate, paspoortcontrole, vliegtuig 

etc. Nadat de kinderen hun creativiteit gebruikt hadden bij het maken van verschillende delen 

van een vliegveld (jenaplanessentie: creëren), zijn de kinderen gaan oefenen hoe die ruimte in 

het echt te werk gaat. De meiden van het vliegtuig zijn de stewardessen na gaan doen, er waren 

piloten. Elk kind had een eigen rol binnen in het vliegveld.  

Foto’s van het proces: 

 

 

Positieve ervaring: het mooie aan deze manier van werken is dat er op verschillende gebieden 

wordt gewerkt. De talenten en interesses van de kinderen worden benut. De jongens vonden net 

Verwijderd: paspoort controle
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namelijk erg leuk om zich te verdiepen hoe de security geregeld is op een vliegveld en de meisjes 

vonden het leuk om stewardessen te spelen etc. Op die manier zorg ik er voor dat alle talenten 

van de kinderen benut worden. Je merkt dat de kinderen erg betrokken zijn en heel veel geleerd 

hebben.  

 Hieronder een impressie van het vliegveld in actie: 

1. Incheckbalie  

  

2. Bagagecontrole 
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3. Bagageband en controle  

 

4. Security  

 

Met opmerkingen [AvO2]: Wat gaaf!!! 
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5. Vliegtuig  

 

6. Luchtverkeerstoren  

 

Tijdens deze open avond hebben we zowel van de kinderen als van de ouders veel positieve 

reacties gehad:  

  
Wat een leerzaam 

project!  

Wauw heel leuk om 
te zien hoe de 

kinderen werken op 
dit vliegveld.  

Juf gaan we dit 
vaker doen?   

Met opmerkingen [AvO3]: Geweldig, wat een prachtig 
plaatje 
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Hoofdstuk 10. Consequenties voor de kinderen/ stamgroepen/ team/ school   
 
Consequenties  

Door het onderwijs vorm te geven vanuit de inbreng van de kinderen, merk ik dat de van nature 

nieuwsgierige houding van kinderen in stand gehouden wordt. Ik vind het mooi om te zien dat 

je echte verwondering bij kinderen ziet. Ze zijn gemotiveerd om nieuwe dingen te leren en 

willen op onderzoek uitgaan.  

De interventie, kinderen op verschillende manieren de onderzoeksvraag laten onderzoeken, 

heeft voor meer diepgang gezorgd. De onderzoekvragen worden nu op diverse manieren 

onderzocht, waardoor de kinderen nieuwsgierig blijven. De ligfiets en het format 

‘verwondering van kinderen in ere houden’ zijn daarvoor het uitgangspunt geweest.  

Een consequentie voor mezelf is dat ik bewuster om ga met de nieuwsgierige houding van 

kinderen. Als stamgroepleider kun je de van nature nieuwsgierige houding van kinderen maken 

of breken. Door vragen te beantwoorden met vragen, merk je dat de kinderen nieuwsgierig 

blijven. Dit is voor een mooie leerschool geweest en heeft me in laten zien hoe waardevol het 

kan zijn om vragen te bevragen. Ik wil op deze manier verder gaan en de leervragen en inbreng 

van kinderen als uitgangspunt gebruiken in mijn onderwijs. Ook als ik binnen een andere school 

of onderwijstype ga werken blijft dit voor mij van belang.   

Borging  

Het onderwerp nieuwsgierigheid is door meerdere collega’s uitgevoerd, samen met deze 

collega’s zou ik graag het voortouw willen nemen om dit binnen het gehele team te 

implementeren. Zo zou ik één keer in de maand de ervaringen met betrekking tot de 

nieuwsgierig houding van kinderen en stamgroepleiders in teamverband willen delen met 

elkaar.   

Ik zou in de nieuwsbrief korte uitspraken, foto’s of ervaringen willen plaatsen met betrekking 

tot nieuwsgierigheid. Denk aan een ontdekking dat een kind heeft gedaan, een uitspraak, een 

foto of een nieuwsgierige uitgewerkte vraag. Op deze manier worden de ouders ook 

meegenomen in het proces en zij ze op de hoogte wat er geleerd wordt op school.  

  

Met opmerkingen [AvO4]: Een heel mooi idee 
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Dit heeft het onderzoek mij gebracht:  

Ik heb positieve ervaringen opgedaan tijdens dit onderzoek. Ik ben enthousiast geworden om 

te werken vanuit de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen. Dit heb ik gedaan door een 

thema vorm te geven vanuit ideeën van de kinderen. Daarnaast hebben de kinderen hun eigen 

leervragen mogen onderzoeken, wat zorgt voor betrokkenheid. Ik vind het erg fijn om op deze 

manier te werken. Ik merk dat ik mijn nieuwsgierige houding als rolmodel gebruik voor de 

kinderen. Dit doe ik door zelf vragen te stellen, maar ook door de leervragen van de kinderen 

te bevragen. Eerste gaf ik vaak het antwoord, want dan dacht ik, dan ben ik er vanaf, of zei ik 

soms ‘Daar hebben we het nu niet over’ of  ‘Daar hebben we nu geen tijd voor’. Nu merk ik 

dat ik de vragen van de kinderen serieus neem, waardoor ik de nieuwsgierige houding van 

kinderen stimuleer. Daardoor merk ik dat er steeds meer vragen komen vanuit de kinderen.  
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Hoofdstuk 11. Aanbevelingen voor verder onderzoek   
 
Aanbevelingen: 

- Gebruik het format van ‘Verwondering van kinderen in ere houden’ bij een thema. Het 

format geeft houvast om een thema vanuit de ideeën en interesses van de kinderen vorm 

te geven.  

- Vragen stellen: om de leervragen van de kinderen in beeld te brengen, kan er 

‘Vragenmuur’ ingezet worden. Deze vragenmuur geeft weer wat de kinderen weten van 

een thema en waar ze nieuwsgierig naar zijn. De vragenmuur hangt zichtbaar in de klas, 

zodat de kinderen altijd nieuwe vragen toe kunnen voegen. De stamgroepleiders denken 

ook mee en laten zien dat zij ook vol vragen zitten. Je kunt dat bijvoorbeeld zeggen: 

“Hoe komt het dat. ..? ?’.  

- Zorg ervoor dat je een thema kiest dat aansluit bij de belevingswereld van de kinderen 

of de actualiteit. Of zorg ervoor dat je een thema kiest dat vanuit de kinderen komt.  

- Bij het onderzoeken van de leervragen is het van belang dat je de kinderen stimuleert 

om op verschillende manieren de vragen te gaan onderzoeken. Zo blijven de kinderen 

nieuwsgierig. 

- Bevraag vragen! Kap vragen zeker niet af, dat is zonde! Bevraag de vragen van de 

kinderen, daardoor houd je de kinderen nieuwsgierig.  

 

 
Verder onderzoek: 
Ik zou in het vervolg willen onderzoeken op welke manier je vragen vanuit de kinderen en de 

inbreng van kinderen kan betrekken bij het onderwijs in de kleutergroep.  

 

  

Met opmerkingen [AvO5]: Mooie aanbevelingen Britt!! 
Daar kunnen mensen wat mee en het is echt het 
jenaplanconcept waardig 

Met opmerkingen [AvO6]: Heb je al een idee?Misschien 
leuk om over te praten tijdens het eindgesprek? 
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Hoofdstuk 12. Koppeling met jenaplanessenties    
 
In dit hoofdstuk beschrijf ik de koppeling tussen de innovatie van cyclus één en twee met de 
jenaplanessenties  
 
Jenaplanessentie Theorie Ervaring 

 
1. Ondernemen Bij ondernemen gaat 

het om netwerken, 
initiatief nemen, 
onderzoeken, talenten 
inzetten, ambities 
tonen, denken in 
doelen, informatie 
opzoeken  

Tijdens mijn onderzoek speelt de essentie 
‘ondernemen’ een belangrijke rol. De vragen 
vanuit de kinderen vormen de basis van het 
thema. Het thema wordt vormgegeven vanuit 
de inbreng van kinderen. In de klas hangt een 
vragenmuur, hierop staan de vragen de 
kinderen hebben. 

 
 
Ik merk dat wanneer je kinderen stimuleert, 
uitdaagt en ruimte geeft voor eigen ideeën je 
meer betrokkenheid ziet. Kinderen willen iets 
leren omdat ze er zelf nieuwsgierig naar zijn en 
niet omdat het van de stamgroepleider moet. Je 
merkt dat de kennis eigen gemaakt wordt en dat 
kinderen het daardoor beter onthouden.  
 
Tijdens het thema ‘Vliegveld’ hebben de 
kinderen op verschillende manieren informatie 
verzameld. Er is een werknemer van een airport 
op bezoek geweest, kinderen hadden vooraf 
vragen bedacht en hebben die tijdens het 
bezoek gesteld. Één kind is naar een vliegveld 
geweest en heeft daar informatie opgedaan en 
dit meegenomen naar de klas. De kinderen 
hebben ouders bevraagd en andere mensen die 
wel eens op vakantie zijn geweest. Op deze 
manier hebben ze gewerkt aan de essentie: 
ondernemen (informatie zoeken).  
 

2. Plannen  Kinderen die kunnen 
plannen kunnen 
aangeven hoe een 

Tijdens het thema ‘Ridders en Kastelen’ en 
‘Vliegveld’ leren de kinderen om te plannen. 
Ze kijken wat ze wanneer gaan doen, wie wat 

Verwijderd: leerling 
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bepaalde periode eruit 
ziet, vertellen wat er 
van hen verwacht 
wordt, inschatten 
hoeveel tijd ze voor 
iets nodig hebben, 
dingen in een handige 
volgorde doen en dag- 
weekplan maken en 
kunnen plannen op 
tijd bijstellen.  

doet en wanneer het af moet zijn. Ze bedenken 
een plan hoe ze onderzoeksvraag gaan 
onderzoeken.  

3. Samenwerken  Leren door de ander. 
Onder samenwerken 
verstaan we: dingen 
delen met anderen, 
anderen denktijd 
geven, je verplaatsen 
in de ander, 
aanwijzingen volgen 
en geven en anderen 
helpen.  

Tijdens deze innovatie hebben de kinderen met 
elkaar samen moeten werken. De kinderen 
waren in groepjes verdeeld en hebben de 
leervragen onderzocht. Ze hebben zelf de taken 
verdeeld, elkaar geholpen en elkaar feedback 
gegeven.  
 
 

4. Creëren  In het 
Jenaplanonderwijs 
wordt veel aandacht 
geschonken aan de 
creatieve kant van 
handelen van de 
kinderen, creëren.  
 

Tijden het thema Ridders en Kastelen hebben 
de kinderen eigen leervragen bedacht via 
Google Classroom. Bij het thema Vliegveld via 
een vragenmuur. Kinderen leren wat goede 
vragen zijn en dat er ruimte is voor de vragen 
van de kinderen. Op het begin kapte ik wel eens 
de vragen van de kinderen af, omdat ik mezelf 
aan het programma moest houden. Nu ik 
bewust ben wat voor impact mijn reactie heeft 
op het vragen die kinderen stellen, ga ik hier 
bewuster mee op. Ik waardeer de vragen die de 
kinderen stellen en geef er aandacht aan, 
daardoor rem ik de vragende houding van 
kinderen niet af maar stimuleer ik het juist.  
 
Daarnaast zijn de kinderen creatief bezig 
geweest tijdens beide thema’s. Bij het thema 
‘Ridders en Kastelen’ hebben we een 
tentoonstelling gemaakt. Sommige kinderen 
hadden een kasteel gebouwd, andere een 
jonkvrouw geschilderd en weer een ander 
groepje had een kijkdoos gemaakt. Tijdens het 
thema ‘Vliegveld’ hebben we met de hele klas 
een vliegveld nagebouwd. Er is een echt 
vliegtuig gemaakt, vertrekhal, bagageband etc. 
Kinderen zijn op een creatieve manier bezig 
geweest.  
 

Verwijderd: er uit
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5. Presenteren  Onder presenteren 
verstaan we:  

- Voor een 
groep staan 

- Natuurlijk, 
authentiek 
gedragen 

- Contact 
maken met de 
toehoorders 

- Gebaren 
gebruiken 

- Optreden goed 
verzorgen  

 

Tijdens de innovatie hebben de kinderen het 
eindproduct gepresenteerd. Bij het thema 
‘Ridders en Kastelen’ d.m.v. een 
tentoonstelling waarvoor ouders en opa’s en 
oma’s uitgenodigd werden. We hadden 
natuurlijk ook nog een generale repetitie met de 
kinderen van de bovenbouw. Deze kinderen 
gaven nog feedback aan de verschillende 
groepjes.  
 
Bij het thema ‘Vliegveld’ presenteerden we het 
vliegtuig live in action op de open avond. Alle 
kinderen hadden een rol op het vliegveld.  
 

6. Reflecteren Reflecteren is:  
- Vertellen wat 

er gebeurd is  
- Vertellen wat 

je hebt geleerd 
- Feedback 

ontvangen  
- Feedback 

geven 
- Je gedrag 

evalueren 
- Je werk zelf 

nakijken  
- Je eigen 

ontwikkeling 
presenteren 

Voordat we gingen presenteren hebben de 
kinderen de presentaties aan elkaar laten zien 
en hebben de kinderen elkaar feedback 
gegeven.  
 
Daarnaast hebben na het einde het 
stamgroepwerk ook geflecteerd, dingen waar de 
kinderen tegen aanliepen werden besproken.  
 
 

7. Verantwoorden Onder verantwoorden 
verstaan we uitleggen 
waarom je wat doet, 
zelf materiaal kunnen 
pakken en opruimen, 
zorgen voor jezelf en 
voor de groep, groep 
vertellen waar je mee 
bezig bent, uitleggen 
waarom we deze 
regels hebben en 
uitleggen waarom we 
deze regels hebben.  

Tijdens de innovaties waren de kinderen zelf 
verantwoordelijk voor de spullen. Ze moesten 
zelf materialen verzamelen die ze wilden 
gebruiken.  
 
 

 
  

Verwijderd: gepresseneerteerd
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Bijlage 
Bijlage 1: Thema-voorbereiding  
 
Thema-voorbereiding op bouwniveau  

Aanleiding  
 

 

Wat was de aanleiding?   
Schoolbreed werken we deze periode met het thema tijd. 
De geschiedenis is het uitgangspunt. Wij denken dat het 
thema Ridders en Kastelen aansluit bij de belevingswereld 
van de kinderen, daarom wordt dit thema aangeboden.  
 

Wat denk ik dat de kinderen zouden willen ontdekken?  
• Waarom waren er vroeger kastelen? Waar dient de 

ophaalbrug en gracht voor?  
• Wat zijn jonkvrouwen, wat deden ze in die tijd?  
• Wat deden ridders en hoe kun je een ridder 

worden?  
• Hoe zagen ridders er vroeger uit?  
• Wat voor klederdracht hadden ze in deze tijd?  
• Hadden ze in deze tijd geld? Hoe kwamen ze aan 

eten en wat aten ze?  
• Wat zijn toernooien? Wie mochten hier aan 

meedoen?  
• Hoe zag het leven in de kasteel eruit?  

 

Naam  
 

 

Thema/uitdaging  
 Middeleeuwen: Ridders en kastelen  
   

Startdatum/ einddatum  Grove planning  
 8-1-2018 t/m 2-2-2018 
Week 1: start met prikkeling nieuwsgierigheid 
Dinsdag 9-1 
Start met prikkeling: vertelplaat, vragen worden vastgelegd d.m.v. 
Google Classroom. (stimuleren om open vragen te bedenken, 
leerlingen zo veel mogelijk vragen laten bedenken en laten noteren).  

 
https://www.entoen.nu/nl/florisv 
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Cursus � hoe gebruik ik boeken? Hoe haal ik een kerngedachte uit de 
tekst?  
 

Donderdag 11-1 
Start met prikkeling d.m.v. materialen. Evt. een kist meenemen en 
daarin een voorwerp stoppen. Leerlingen mogen gesloten vragen 
stellen, zo kunnen ze erachter komen wat er in de kist zit. Aan de hand 
van deze prikkeling ontstaan er nieuwe vragen bij de kinderen, deze 
vragen worden aangevuld in Google Classroom.  
 
 
Vragen worden gecategoriseerd en daarna mogen kinderen kiezen 
welke vraag/vragen ze willen gaan onderzoeken.  Er worden groepjes 
gevormd.  
 

Cursus zoeken op het web. Tijdens deze cursus leren de kinderen 
welke zoekwoorden ze kunnen gebruiken, wat goede sites zijn, hoe je 
zoekmachines gebruikt etc. (evt. en toe laten zien). Het uithalen van de 
hoofdgedachte uit een tekst wordt herhaald en ook weer toegepast 
binnen het zoeken op het web.  
 

Vrijdag 12-1 
Leerlingen vullen werkblad in, zodat ze leren planmatig te werk te 
gaan.  (Onderzoeksvraag, voorspelling, hoe ga ik informatie zoeken, 
planning  
 

Week 2: vragen onderzoeken 
Dinsdag en donderdag gaan de kinderen de onderzoeksvragen 
opzoeken, datgene wat ze geleerd hebben, leggen ze vast. Stimuleer 
kinderen ook om boeken te gebruiken.  
 

Vrijdag: Kinderen mogen alvast aan het eindontwerp beginnen. Ze 
mogen iets gaan knutselen, bouwen wat past bij hun onderzoeksvraag. 
De kennis de kinderen opgedaan hebben verwerken ze in hun product 
door woorden op te plakken en een bordje te maken met de informatie.  
 

Week 3: Vragen onderzoeken  
Zie hierboven 
 

Week 4: Afronden eindproduct  
Afronden project  
evt. uitnodiging maken voor ouders, om een kijkje te komen nemen in 
het museum. Flyers ontwerpen, presentatie voorbereiden.  
 

Verwijderd: er achter
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Doelen  
  

   

Welke doelen denk ik dat goed passen?  
Schoolbreed doel, Kerndoel 51:  
De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige 
historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en 
tijdsindeling te hanteren. 
Informatie over heden en verleden en historische bronnen:  

• verhalen van oudere mensen over dingen en 
gebeurtenissen van vroeger 

• verhalen en boeken over vroeger 

• kenmerken van objecten in de eigen woonplaats 
(huizen, kerken, oude gebouwen, monumenten) 

• voorwerpen die vroeger gebruikt werden 
(kenmerken, eigenschappen, waarvoor werden ze 
gebruikt?) 

• het vergelijken van voorwerpen uit verschillende 
periodes 

• oude liedjes, afbeeldingen en foto's 

 

Kerndoel 52 
De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van het 
tijdvak: monniken en ridders; De vensters van de canon 
van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van 
de tijdvakken. 

• een kasteel in de Middeleeuwen 
• het bouwen van een kasteel 
• wonen in een kasteel 
• jacht en toernooien 

 

Taal 
Spreekwoorden: Kristel gaat dit uitzoeken 
Engels :Britt en Ingeborg verzorgen deze les 
Woordenschat :  

Vaardigheden  
 

 

  

Welke vaardigheden kunnen we hier betekenisvol 
aanbieden?   
Samenwerken  
Plannen  
Kunstzinnig   
Presenteren  
  
    
  
  

Verwijderd: kristel
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Ideeën verzamelen 
taken verdelen 
grove planning 
maken  

 

 

Op welke wijze ga ik dit prikkelen?  
Start met prikkeling d.m.v. materialen. Evt. een kist meenemen en 
daarin een voorwerp stoppen. Kinderen mogen gesloten vragen 
stellen, zo kunnen ze er achter komen wat er in de kist zit. Aan de 
hand van deze prikkeling ontstaan er nieuwe vragen bij de kinderen, 
deze vragen worden aangevuld in Google Classroom.  
 
 
Start met prikkeling d.m.v. materialen. Evt. een kist meenemen en 
daarin een voorwerp stoppen. Kinderen mogen gesloten vragen 
stellen, zo kunnen ze erachter komen wat er in de kist zit. Aan de hand 
van deze prikkeling ontstaan er nieuwe vragen bij de kinderen, deze 
vragen worden aangevuld in Google Classroom.  
 
 
 

Wat kunnen de kinderen gaan ontdekken?  
  
Kinderen krijgen beelden bij de tijd van de ridders en 
(monniken) kastelen. Er is ruimte voor de leervragen 
vanuit de kinderen.  
  
  
  
  
Zichtbaar:  
Museum maken en daarbij ouders uitnodigen.  
  
   
  
  

  
Thema-uitvoering op groepsniveau  

1. Prikkelen  
 

 

De prikkeling vindt plaats.   
Wat ben ik te weten gekomen?  
De beginsituatie is in kaart gebracht. Google Classroom is een 
document te vinden waar dit genoteerd staat.  
Wat weet ik al over ridders en kastelen: 
 

groep 1:elke gang in een kasteel leidt je naar een andere plaats 
ridders hadden zwaarden en schilden 
ze dronken uit bekers van olifanten hoorens 
ze vaarden met boten van  boomstammen 
ze reden te paard tijdens de oorlog  

Verwijderd: Leerlingen 

Verwijderd: Leerlingen 

Verwijderd: er achter
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groep 2: Omdat de huizen geen dakpannen hadden  
belegden ze het met stro. In de middeleeuwen hadden ze geen 
auto’s dus moesten ze  
met een paard naar het buitenland. Ze kregen niet veel gulden 
mee naar huis. 
Ze hadden in die tijd al guldens. In die tijd kon je heel veel 
robijnen vinden. 
 
 
 

groep 3:  
de ridders hebben een harnas de ridders hadden een speer 
omdat er veel gevaar was 
de ridders hadden zwaarden voor het vechten 
er was veel oorlog de mensen die maakte allemaal goede spullen 
voor de ridders 
en de mensen die maakte allemaal dammen voor de ridders 
de ridders hadden heel veel harnassen omdat ze anders heel snel 
dood kunnen gaan  
de mensen die maakte een koninkrijk en allemaal robots en toen 
waren ze heel blij want dan toen konden ze heel veel mensen 
doden 
en toen hadden ze heel veel hele sterke schilden de ridders 
maakte harnassen voor hun paarden de mensen die zorgden er 
voor dat de koning en de koningin die werd ook beschermd en ze 
leefde nog lang en gelukkig 
 
 

groep 4:IN de riddertijd hadden de ridders paarden om mee te 
vechten  
 de paarden hadden harnassen om zichzelf te beschermen 
  de ridders droegen een riem waarmee ze hun zwaard kwijt 
konde 
 

groep 5:speer harnas schild en zwaard en paard met harnas helm 
de koning strijde tegen de andre koning en de ridders 
beschermde het dorp en de ridders beschermde ook de koning 
en de ridder beschermden het kasteel mika en damien 
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2. Leervragen  Wat leeft er in de groep? Wat weten de kinderen al?  
 Enkele vragen van de kinderen?  
Wat deden de vrouwen van de ridders in deze tijd?  
Wat zijn toernooien?  
Wie leefden er in de kastelen?  
Hoe werden kastelen gebouwd?  
Welke ruimtes zijn er in kastelen?  
 

Borging: Google Classroom 
  
  
  
  
  
Wat willen we samen gaan ontdekken?  
 Per groepje zijn er 2 a 3 vragen, die de kinderen gaan opzoeken en 
gaan vormgeven.  
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3. Activiteiten 
vanuit de kinderen  
 

 

Wat gaan we doen?  
Op welke wijze en op welke momenten gaan we dit keer 
aan de leervragen werken? In de onderbouw: welke 
uitdagingen krijgen in de verschillende hoeken een plek?  
  
3 keer per week,  
Dinsdag en donderdag informatie verwerken, ene dag op laptop, 
andere dag in boeken.  
Vrijdag: product maken wat past bij de leervragen. 
  
  
1 malig bezoek kasteel:   
 http://www.museumhelmond.nl/te-zien/2017/het-kasteelverhaal/  
 

  
  

4. Na de 
prikkeling, 
doelen 
bijstellen.   
  

  
  

Deze doelen passen daadwerkelijk:  
Schoolbreed doel, Kerndoel 51:  
De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische 
bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te 
hanteren. 
Informatie over heden en verleden en historische bronnen:  

• verhalen van oudere mensen over dingen en gebeurtenissen 
van vroeger 

• verhalen en boeken over vroeger 

• kenmerken van objecten in de eigen woonplaats (huizen, 
kerken, oude gebouwen, monumenten) 

• voorwerpen die vroeger gebruikt werden (kenmerken, 
eigenschappen, waarvoor werden ze gebruikt?) 

• het vergelijken van voorwerpen uit verschillende periodes 

• oude liedjes, afbeeldingen en foto's 

 

Kerndoel 52 
De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van het tijdvak: 
monniken en ridders; De vensters van de canon van Nederland 
dienen als uitgangspunt ter illustratie van de tijdvakken. 

• een kasteel in de Middeleeuwen 
• het bouwen van een kasteel 
• wonen in een kasteel 
• jacht en toernooien 
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Taal:  
Uitnodigingen maken  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

5. Organisatie  

 

 

Materialen, ouderhulp, (buitenschoolse) activiteiten moeten 
worden geregeld?  
Ouderhulp bezoek kastelen. Ouders benaderen via mail, klasbord.  
  
 

  
Zichtbaar : hoe ga ik het proces zichtbaar maken?  
Leervragen onderzoeken: Kinderen hebben een werkblad waar op 
staat: leervragen, taakverdeling, en antwoorden. Aan de hand van 
dit formulier wordt het proces bijgehouden.  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

6. Procesbewaking:  
procesgericht in 
plaats van 
productgericht  
 

 

Op welke wijze ga ik regelmatig reflecteren samen met de 
kinderen?  
  
 Kringgesprekken, evaluatiekring, tijdens het proces bijsturen.  
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7. Afronding  
 

 

Op welke wijze presenteren we aan elkaar de 
ontdekkingen? Welke afsluiting doen we?  
  
  
We gaan met zijn alle een museum maken, de eindresultaten 
worden door de kinderen gepresenteerd op vrijdag 2 februari. 
Ouders zijn uitgenodigd om te komen kijken. Bij elk eindwerk staat 
een bordje met daarop informatie, kinderen vertellen aan de ouders 
wat ze te weten zijn gekomen.  
 

  
  
  
  

8.  Zichtbaar  

 

 

Hebben we al onze ontdekkingen vast gelegd?  
Op welke wijze ga ik de kindontwikkelingen vastleggen? 
Kiezen we voor een leuke uitdagende kennischeck?  
Welke doelen heb ik daadwerkelijk bereikt/aandacht gegeven?  
  
Boek met daarin alle informatie over ridders en kastelen. 
Vastleggen van kindontwikkeling in de kindmappen.  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Week 1 prikkeling- vragen bedenken 
Dinsdag 9-1 Start met prikkeling: vertelplaat, vragen worden vastgelegd d.m.v. Google Classroom. 

(stimuleren om open vragen te bedenken, leerlingen zo veel mogelijk vragen laten 
bedenken en laten noteren). 
https://www.entoen.nu/nl/florisv 
 

Cursus → hoe gebruik ik boeken? Hoe haal ik een hoofdgedachte uit de tekst? 
 

Donderdag 11-1 Start met prikkeling d.m.v. materialen. Evt. een kist meenemen en daarin een voorwerp 
stoppen. Leerlingen mogen gesloten vragen stellen, zo kunnen ze er achter komen wat er 
in de kist zit. Aan de hand van deze prikkeling ontstaan er nieuwe vragen bij de kinderen, 
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 deze vragen worden aangevuld in Google Classroom. Vragen worden gecategoriseerd en 
daarna mogen kinderen kiezen welke vraag/vragen ze willen gaan onderzoeken.  Er 
worden groepjes gevormd. 
Cursus zoeken op het web. Tijdens deze cursus leren de kinderen welke 
zoekwoorden ze kunnen gebruiken, wat goede sites zijn, hoe je zoekmachines 
gebruikt etc. (evt. en toe laten zien). Het uithalen van de hoofdgedachte uit een 
tekst wordt herhaald en ook weer toegepast binnen het zoeken op het web. 

Vrijdag 12-1 Leerlingen vullen werkblad in, zodat ze leren planmatig te werk te 
gaan.  (Onderzoeksvraag, voorspelling, hoe ga ik informatie zoeken, planning 

Week 2 vragen 
onderzoeken 

 

Dinsdag 16-1 en 
donderdag 18-1  

Dinsdag en donderdag gaan de kinderen de onderzoeksvragen opzoeken, datgene wat ze 
geleerd hebben, leggen ze vast. Stimuleer kinderen ook om boeken te gebruiken. 
 

Vrijdag 19-1 
 

Kinderen mogen alvast aan het eindontwerp beginnen. Ze mogen iets gaan knutselen, 
bouwen wat past bij hun onderzoeksvraag. De kennis de kinderen opgedaan hebben 
verwerken ze in hun product door woorden op te plakken en een bordje te maken met 
de informatie. 
 

Week 3  
Zie hierboven  
Week 4 
afronden  

 

Ma-di-woe-do  Afronden project  
 

Vrijdag 2-2 Museum wordt opgebouwd, kinderen presenteren het werk voor hun ouders.  
 

 


