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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 hen 
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 juist het 
stimuleren van het eigen onderzoek. Deze houding en 
opgedane kennis en vaardigheden m.b.t. onderzoek 
kunnen goed ingezet worden tijdens het schrijven van 
een profielwerkstuk. 
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 zijn te vinden op http://
www.wkru.nl/materialen/hulpmiddelen/. 

Over de 
film
Wereldwijd eten twee miljard mensen insecten. 
Ondanks dat insecten een hoge voedingswaarde hebben 
en een oplosing voor het wereldvoedselprobleem 
zouden kunnen zijn, eten we in het Westen toch 
liever vlees en vis. In de documentaire Bugs zien 
we medewerkers van het Nordic Food Lab die hier 
verandering in proberen te brengen. Zij reizen 
de wereld over op zoek naar de overheerlijke 
termietenkoningin in Kenia, wormentaco’s in Mexico 
en horzels in Japan. De makers vragen zich af: 
kunnen deze delicatessen ook voor een groter publiek 
geproduceerd worden en leidt het eten van insecten 
uiteindelijk tot een betere wereld?

Deze lesbrief hoort bij de vertoning van Bugs 
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                                                              

DE MAKERS VAN BUGS
BUGS
VOORTGEZET ONDERWIJS, BOVENBOUW EN MBO
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Stap 2: Onderwerp verkennen, 
filmbezoek en nabespreken
Doel: voorkennis activeren, kennis over het onderwerp uitbreiden en kinderen nog meer nieuwsgierig maken.

Stap 1: Introductie
Doel:  interesses aanwakkeren en nieuwsgierigheid 
oproepen voor het thema.

Bespreek met de leerlingen het thema van de film aan 
de hand van de volgende vragen:

 / Wie heeft er al eens insecten gegeten en waarom?
 / Welke insecten waren dat?
 / Hoe was het om een insect te eten? 
 / Hoe smaakte het? 
 / Wie zou er nooit insecten willen eten en waarom?

Tip: Bij diverse supermarkten kunt u voor een klein 
bedrag een doosje insecten kopen. 
Via de quizapp Kahoot kunt u met uw leerlingen een 
quiz doen over eetbare insecten. Zoek in Kahoot op 
ÏnScience quiz eetbare insecten of gebruik deze link: 
https://play.kahoot.it/#/k/7f012c2e-4859-40ef-b412-
bcf7ee712713

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.

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

 / Welke (onderzoeks)vragen stellen de makers van 
de film zich? Hoe zie je dit terug in de film? 
 / Vind je een documentaire een geschikte manier om 

een onderzoek te presenteren?  
 / Als je nog eens kritisch kijkt naar je eigen reclame

campagne, zou je er dan iets aan veranderen?

 / In het begin van de film draait het vooral om de 
smaak van de insecten. De onderzoekers gaan op 
zoek naar de lekkerste en smaakvolste insecten. 
Maar nu insecten steeds meer een oplossing worden 
voor het wereldvoedselprobleem, gaan de belangen 
van grote bedrijven om winst te maken meer 
meespelen. Wat vinden jullie hiervan? 
 / De onderzoekers in de film komen met de oplossing 

dat we duurzamer met ons eten moeten omgaan, 
minder weggooien, beter voor de natuur zorgen, etc. 
Wat denken jullie dat een goede oplossing is?
 / Insecten zijn duurzaam voedsel. Wat doe jij aan 

duurzaamheid? Denken jullie wel eens na over de 
duurzaamheid van jullie eetpatroon? Maak je bewuste 
keuzes over wat je eet? 

Voorbereidende
opdracht
Doel: onderwerp verbreden, kijken vanuit 
anderperspectief.

Hoe zou je eetbare insecten kunnen aanprijzen om te 
zorgen dat mensen ze daadwerkelijk gaan eten?
Hoe kun je de “walgfactor” verminderen? 

Ontwerp een reclamecampagne voor een eetbaar insect 
naar keuze. Denk na over de pluspunten van het eten van 
jouw insect. Wat kan de consument over de streep trekken 
om het product te kopen? Is het de smaak, de prijs,het 
aantrekkelijke uiterlijk of toch de positieve effecten op de 
gezondheid of voor het milieu?
Maak een poster voor jouw product om te zorgen dat 
de positieve effecten ervan duidelijk worden voor de 
consument en presenteer hem daarna aan je klasgenoten.
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Naar aanleiding van de film en de vragen die 
leerlingen hebben kunnen ze zelf onderzoek doen. 
Hierdoor krijgen ze antwoord op vragen die ze zelf 
nog hebben naar aanleiding van de film. Waar zijn ze 
nieuwsgierig naar geworden, wat willen ze weten na 
het zien van de film en kunnen ze dit onderzoeken 
(en niet opzoeken)? De leerlingen voeren binnen het 
thema ‘insecten als voedsel’ zelf een onderzoek uit. 
Op basis van het thema ontwerpen leerlingen een 
onderzoeksopzet en voeren ze dit uit. 

 / 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 4: Uitvoeren onderzoek – Leerlingen voeren 
nu het onderzoek uit volgens hun onderzoeksopzet 
en verzamelen de resultaten.

Stap 3 en 4: Opzetten en 
uitvoeren onderzoek
Doel: een goede onderzoeksvraag formuleren en een onderzoeksplan opstellen en leren zelf onderzoek uit te 
voeren en resultaten nauwkeurig op te schrijven. 
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STILL UIT: BUGS

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

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 

Stap 7:
Leerlingen gaan na welke vragen beantwoord zijn en 
welke vragen erbij zijn gekomen. Welke zijn geschikt 
voor een vervolgonderzoek? Wat kun je met het 
onderzoek? Ze gaan na wat ze geleerd hebben over het 
onderwerp en op welke gebieden dat wat ze geleerd 
hebben nog meer van toepassing is. 

Daarnaast kan er gekeken worden naar verdieping 
of verbreden van het onderwerp door nog extra 
informatie op te zoeken, of door als leerkracht zelf een 
extra verdiepende les te geven over het onderwerp. 
Kijk bijvoorbeeld eens op deze webpagina voor 
recepten met insecten: http://www.insects4food.nl/
wp-content/uploads/2013/10/Bugs-Receptenboekje-
uitgebreid-2013-nieuw-ontwerp.pdf 
 

Stap 5 en 6: 
Concluderen en 
Presenteren
Doel: leren om de resultaten te verwerken en op basis 
hiervan een conclusie te trekken en leren om een 
overzicht te geven van het hele onderzoeksproces.

Stap 5: 
 Leerlingen bekijken de onderzoeksresultaten 
en geven deze weer  op papier door middel van 
gemiddeldes, quotes, diagrammen etc. Hierna trekken 
ze conclusies op basis van de verkregen gegevens en 
bekijken ze of deze erg afwijken van hun hypothese. 

Stap 6: 
 Leerlingen presenteren hun onderzoek en de 
resultaten die het heeft opgeleverd. Dit kan in 
allerlei vormen, denk ook eens aan een markt met 
posterpresentatie of korte films waarin de leerlingen 
uitleggen wat voor onderzoek ze hebben gedaan. 
Medeleerlingen stellen vragen over de opzet en 
uitvoering van het onderzoek.
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