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ONDERZOEKEND 
LEREN
Dit lesmateriaal is tot stand gekomen met hulp van 
het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit 
(WKRU). Het WKRU ondersteunt het werken met 
onderzoekend leren in de klas. In deze lesbrief maken 
we gebruik van deze didactiek. Onderzoekend leren 
gaat uit van de nieuwsgierigheid van de leerlingen en 
laat ze van daaruit een eigen onderzoek uitvoeren. 
Daardoor worden leerlingen gestimuleerd om zelf actief 
kennis te vergaren en een onderzoekende houding te 
ontwikkelen. 
De rol van de leraar bij het onderzoekend leren is niet 
zozeer kennisoverdracht, maar het stimuleren van 
het eigen onderzoek van de leerlingen. Het WKRU 
neemt de zeven stappen van onderzoekend leren 
van Van Graft & Kemmers (2007) als uitgangspunt. 
Deze stappen (introductie – verkennen – opzetten 
onderzoek– uitvoeren onderzoek – concluderen – 
presenteren – verdiepen/verbreden) komen aan bod in 
dit lesmateriaal. 
Uitgebreide informatie over onderzoekend leren en 
diverse hulpmiddelen voor in de klas is te vinden 
op http://www.wkru.nl/materialen/hulpmiddelen/. 
Daar vindt u onder andere een werkblad om een 
onderzoeksplan op te stellen. Voor tips over het 
formuleren van vragen en het stimuleren van de 
nieuwsgierigheid van kinderen kunt u kijken naar de  
videomodules op de website van het WKRU ( http://
www.ru.nl/wetenschapsknooppunt/materialen/video-
modules/?/

OVER DE 
FILM
Wanneer de filmmaker Bernard Crutzen op een avond 
naar huis rijdt, komt hij oog in oog te staan met een 
vos. Hij wordt nieuwsgierig en onderzoekt welke wilde 
dieren er in Brussel wonen. Naast de vos vindt hij 
ringslangen, steenmarters en meer. Ook zien we de 
reactie van de mens op deze dieren en andersom. De 
film onderzoekt dit samenleven tussen mens en (wild) 
dier en stelt de vraag op welke afstand we van elkaar 
willen of moeten leven.

Deze lesbrief hoort bij de vertoning van Brussels          
Wild tijdens het InScience filmfestival 2016. 
InScience wil via films wetenschap toegankelijker 
maken en ingewikkelde thema’s verhelderen. 
Meer informatie  over InScience is te vinden op de 
website www.insciencefestival.nl                                

BRUSSELS WILD
PRIMAIR ONDERWIJS, GROEP 6, 7 EN 8
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STAP 1: 
INTRODUCTIE
Doel: interesses aanwakkeren en nieuwsgierigheid 
oproepen voor het thema.

Ook in Nijmegen leven en wonen wilde dieren. Vraag 
de kinderen te kijken welke dieren ze zien op de route 
naar school en in de buurt van school. De volgende dag 
kun je verschillende vragen stellen:

 / Welke dieren heb je gezien?
 / Heeft de route te maken met welke dieren je zag? 
 / Als je anders zou lopen/fietsen zou je dan andere  

  dieren zien denk je?
 / Keek je op een andere manier om je heen en heb  

  je hierdoor meer dieren gezien?
 / Wist je de namen van alle dieren die je zag?
 / Via de website www.dierenzoeker.nl kun je   

  uitzoeken hoe de dieren heten die je ziet.
 / Op deze website kun je zien welke dieren er in   

 Nijmegen gezien zijn: http://waarneming.nl 
 

FILMBEZOEK 
INSCIENCE 
FILMFESTIVAL
De leerlingen bekijken de film in Arthouse LUX en 
krijgen een verdiepend college van een wetenschapper. 
Hierdoor krijgen ze meer inzicht in het onderwerp en 
kunnen ze hun eerste vragen naar aanleiding van het 
onderwerp stellen. 

STAP 2: 
VERKENNEN
Doel: voorkennis activeren, kennis over het onderwerp 
uitbreiden en kinderen nog meer nieuwsgierig maken.

Na het bezoeken van de film kunt u deze nabespreken 
aan de hand van onderstaande vragen. 

 / Wat vonden jullie van de film? 
 / Was het een interessant onderwerp? 
 / Vonden jullie de film goed gemaakt? 
 / Ben je nieuwsgierig geworden door de film? Zo   

 ja, waarnaar? 
 / Wat voor vragen heb je naar aanleiding van de   

 film?

WIST JE 
DAT?

 / Er in Nijmegen ook vossen wonen? In Dukenburg  
  (richting Overasseltse Vennen), bij de Sluis van 
Weurt en bij station Heyendaal
 / Je richting Ubbergen en rond de Kopse Hof   

  steenmarters kan vinden?
 / Er in Nijmegen veel egels te vinden zijn,   

  misschien wel bij jou in de tuin?
 / Veel dieren via het spoor vanaf Mook richting de  

  stad trekken?
 / Er in het Goffertpark buizerds in de bomen zitten?
 / Er een paar jaar geleden een wild zwijn zichzelf  

  heeft gesetteld in een woonwijk? Hij is nu te   
  bezichtigen in het Natuurmuseum Nijmegen.
 / Je in de Ooij wilde Konik paarden en    

 Galloway runderen kan komen?
 / Met hoog water de bevers tot vlak bij de ingang   

  van de Ooij komen?
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Naar aanleiding van de vragen van de kinderen 
kunnen ze zelf een onderzoek opzetten en uitvoeren. 
Hierbij worden de leerlingen geleid door hun eigen 
interesses en dingen die ze zijn opgevallen na het zien 
van de film. Help de leerlingen met het kiezen van een 
goede, beantwoordbare vraag en het bedenken van 
een onderzoeksopzet (hoe krijgen ze antwoord op de 
vraag). Het onderzoek kan worden uitgevoerd naar 
aanleiding van onderstaande stappen. 

/ Stap 3a: opstellen onderzoeksvraag – Leerlingen 
kiezen een vraag waar ze mee aan de slag willen. Ze  
herschrijven deze tot een goede onderzoeksvraag. 
Hiervoor kunnen zij het vragenmachientje gebruiken 
als check.

/ Stap 3b: opstellen onderzoeksplan – Leerlingen 
werken hun onderzoeksvraag uit naar een opzet voor 
een onderzoek of experiment. 

STAP 3: OPZETTEN ONDERZOEK
Doel: een goede onderzoeksvraag formuleren en een onderzoeksplan opstellen.

STAP 5: 
CONCLUDEREN
Doel: leren om de resultaten te verwerken en op basis 
hiervan een conclusie te trekken.

 Leerlingen bekijken de onderzoeksresultaten, geven 
deze weer op papier door middel van gemiddeldes, 
diagrammen,  quotes etc. en trekken conclusies op 
basis van de verkregen gegevens. 

STAP 4: 
UITVOEREN
Doel: leren zelf onderzoek uit te voeren en resultaten 
nauwkeurig op te schrijven. 

Leerlingen voeren nu hun onderzoek uit volgens hun 
onderzoeksopzet en verzamelen de resultaten.
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STAP 6: 
PRESENTEREN
Doel: leren om een overzicht te geven van het hele 
onderzoeksproces.

 Leerlingen presenteren hun onderzoek en de 
resultaten die het heeft opgeleverd. Dit kan een 
klassieke presentatie zijn maar ook een filmpje of een 
posterpresentatie. Medeleerlingen stellen vragen over 
de opzet en uitvoering van het onderzoek.

STAP 7: VERDIEPEN 
EN VERBREDEN
Doel: terugblikken op wat er is geleerd (zowel 
inhoudelijk qua kennis als procesmatig qua 
vaardigheden), kennishianten en vervolgvragen naar 
voren brengen en kennis verdiepen en verbreden.

Leerlingen gaan na welke vragen beantwoord zijn en 
welke vragen erbij zijn gekomen. Welke zijn geschikt 
voor een vervolgonderzoek? Ze gaan na wat ze geleerd 
hebben over het onderwerp en op welke gebieden 
het geleerde nog meer van toepassing is. Voor meer 
verdieping en inspiratie kun je ook kijken naar de 
aflevering ‘Hoe maak je een natuurfilm?’ van de 
Buitendienst. 

STILL UIT: BRUSSELS WILD

COLOFON | Auteur: Jenske Koopmans Redactie: Lana Goossens & Sanne Dekker (WKRU), Susanne Beckers Vormgeving: Studio another day 
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