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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 HET 
PROGRAMMA
Tijdens het filmprogramma over het heelal krijgen 
leerlingen een aantal korte films te zien in Arthouse 
LUX. Een van deze filmpjes is Star Stuff, die het 
verhaal verteld van de astronoom Carl Sagan en hoe 
hij op jonge leeftijd al gefascineerd was door het leven 
buiten onze aarde. Ook zal bijvoorbeeld Once upon a 
blue moon draaien, een luchtige animatie film over 
buitenaards leven. Daarna zal een wetenschapper een 
mini-college geven over onderzoek naar het heelal. 
Leerlingen kunnen dan ook hun vragen stellen over het 
onderwerp. 

Deze lesbrief hoort bij het filmprogramma over het 
Heelal 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                                

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

Er zijn naar schatting ongeveer 200 miljard 
sterrenstelsels in het heelal. De Melkweg is een 
voorbeeld van een sterrenstelsel. Die bestaat uit een 
heleboel sterren en planeten. De planeten draaien 
om de sterren heen. Een voorbeeld van zo’n ster is de 
zon. Een van de planeten die daar omheen draait is 
de aarde. De zon met de planeten (mercurius, venus, 
aarde, mars, jupiter, saturnus, uranus, neptunus 
en pluto) die om haar heen draaien noemen we het 
zonnestelsel.
Om een beeld te krijgen van het zonnestelsel en de 
verschillende groottes van de planeten kunnen de 
leerlingen een mobile knutselen. Hieronder volgt een 
uitleg die gebruikt maakt van planeten uitgeknipt in 
karton. In plaats hiervan kunt u ook piepschuim bollen 
gebruiken of zelf creatief aan de slag gaan. 

VOLGORDE 
EN GROOTTE 
PLANETEN

 / Mercurius – 1 cm – grijs karton.
 / Venus – 3 cm – blauw karton.
 / Aarde – 3 cm – lichtblauw karton.
 / Mars – 2 cm – rood karton.
 / Jupiter – 36 cm – geel karton.
 / Saturnus – 29 cm – donkerrood karton.
 / Uranus – 15 cm – donkerblauw karton.
 / Neptunus – 15 cm – groen karton.
 / Pluto – 1 cm – grijs karton. (een dwergplaneet)

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 nabespreken aan 
de hand van onderstaande vragen.
 

 / Wat vonden jullie van de films?
 / Heb je een favoriete film? En lag dat aan de   

 inhoud of aan de vorm?
 / Heb je iets geleerd van een van de films?
 / Het project Mars One gaat over het sturen van   

 mensen naar de ruimte om op mars te wonen, wie  
 lijkt dat wat? 

JE HEBT NODIG:
Karton in verschillende kleuren – Meetlat – Passer – 
Touw – Potlood – Schaar – 2 stokjes 50 cm. 

 / Teken voor elke planeet een cirkel (voor planeten 
op schaal - zie hieronder). Gebruik hiervoor de 
passer of het touwtje met een potlood. Je kunt 
natuurlijk ook gewoon wit karton gebruiken en dan 
de cirkels inkleuren. 
 / Knip de cirkels uit het karton, in totaal 9 cirkels.
 / Maak bovenin elke schijf een gaatje en haal er 

een stuk touw door.
 / Maak van de twee stokjes een kruis en hang de 

planeten in de goede volgorde aan de stok.
 / De zon hoort in het midden, maar zou in dit 

schaalmodel veel te groot worden. In plaats daar 
van kun je een kleine zon maken of hem weglaten. 
 / De zonnestelsels die jullie maken kunnen jullie 

meenemen tijdens het bezoek aan LUX, dan zorgen 
wij daar voor een mooi plekje. 
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Naar aanleiding van vragendie de leerlingen hebben 
naar aanleiding van het festivalbezoek 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 
filmpjes. 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 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 kunt u ook kijken naar de Klokhuis 
aflevering over het zonnestelsel.

ONCE UPON A BLUE MOON

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