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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. Deze houding, 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. De rol 
van de leraar bij het onderzoekend leren is niet zozeer 
kennisoverdracht, maar het stimuleren van het eigen 
onderzoek van de leerlingen. 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
(Dis)honesty: the truth about lies is een documentaire 
en gaat over de menselijke neiging om (on)eerlijk te 
zijn. Liegen doen we bijna allemaal. Vaak klein, een 
leugentje om bestwil, maar soms ook groot. In de film 
komen verschillende leugenaars aan het woord en 
volgen we de Amerikaanse gedragswetenschapper 
Dan Ariely bij zijn onderzoek naar de menselijke 
neiging naar oneerlijkheid. 

Deze lesbrief hoort bij de vertoning van (Dis)
honesty – the truth about lies 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

DAN ARIELY

(Dis)Honesty: The Truth 
About Lies
VOORTGEZET ONDERWIJS, BOVENBOUW
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Wie liegt er wel eens en waarom? Is liegen sociaal 
geaccepteerd? Wie heeft de volgende zinnen wel eens 
gezegd terwijl je ze niet meende? Is dit liegen? Waarin 
zit het verschil?

 / Ik bel je nog wel
 / Ik ben blij voor jou
 / Je ziet er goed uit
 / Dat was lekker
 / Jammer dat je al weg moet
 / Het duurt maar een minuutje
 / Nee, ik heb geen kleingeld bij me
 / Dat was zo niet bedoeld
 / Dit heb ik nog nooit meegemaakt
 / Het is niet erg dat je mijn verjaardag vergeten bent
 / Normaal doe ik dit soort dingen niet
 / Zou ik ooit durven te liegen tegen jou?

Stap 2: Verkennen thema, 
filmbezoek en nabespreken
Doel: voorkennis activeren, kennis over het onderwerp uitbreiden en kinderen nog meer nieuwsgierig maken.

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

De leerlingen bekijken de film in Arthouse LUX en 
krijgen een verdiepend college van een wetenschapper. 
In de zaal zullen we ook een kort spel doen om signalen 
van liegen te herkennen. Bereid leerlingen hierop voor.

Vraag iedereen een verhaal te bedenken van iets wat 
hij/zij dit weekend heeft meegemaakt. Dit mag echt 
gebeurd zijn, maar ook verzonnen zijn. Laat iemand zijn 
verhaal zo serieus mogelijk vertellen. Daarna mag de 
rest raden of het waarheid was. Bespreek ook waarom 
men denkt dat het wel/niet waar is. 

Vragen na afloop van de film:
 / Wat vonden jullie van de film? 
 / Hadden jullie verwacht dat deze resultaten uit het 

onderzoek zouden komen? 
 / Waar waren jullie het meest verbaasd over? 
 / Wat voor vragen komen er in je op na het zien van 

de film? 
 / Wanneer vinden jullie verantwoord om te liegen?
 / Wat vind je van mensen die liegen voor hun beroep, 

zoals goochelaars of spionnen etc.? 
 / De overheid heeft ooit een brief verstuurd aan 

wanbetalers dat 70% van de mensen hun belasting 
op tijd betaalt, terwijl het in feite maar 30% was. Het 
hielp, want veel mensen gingen betalen. Wat vind je 
ervan dat de overheid liegt om te zorgen dat mensen 
hun belasting op tijd betalen? 

Doe dit experiment voordat je vertelt welke film ze gaan 
zien. 
Laat de leerlingen de toets maken die in de bijlage 
te vinden is. Geef de helft van de klas de versie 
zonder antwoorden en de andere helft de versie met 
antwoorden, maar zeg hier niks over. Geef de leerlingen 
5 minuten om de toets te maken en laat het ze dan 
inleveren. Vergelijk het gemiddelde van de groep 
zonder antwoorden met het gemiddelde van de groep 
met antwoorden. Bespreek daarna met de leerlingen; 
Hoeveel leerlingen hebben er gespiekt? Hoeveel 
leerlingen hebben toegegeven dat er antwoorden onder 
aan hun blad stonden?  
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Naar aanleiding van de film kunnen de leerlingen 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 naar aanleiding van de film en kunnen 
ze dit onderzoeken (en niet opzoeken). Op basis van 
het thema en aan de hand van onderstaande stappen 
ontwerpen de leerlingen een onderzoeksopzet en 
voeren ze dit onderzoek 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: Leerlingen voeren nu hun onderzoek uit 
volgens hun onderzoeksopzet en verzamelen de 
resultaten.

Stap 3 en 4: Opzetten en 
presenteren onderzoek
een goede onderzoeksvraag formuleren en een onderzoeksplan opstellen en leren zelf onderzoek uit te voeren 
en resultaten nauwkeurig op te schrijven. 

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. 

 Leerlingen presenteren hun onderzoek en de 
resultaten die het heeft opgeleverd. Medeleerlingen 
stellen vragen over de opzet en uitvoering van het 
onderzoek. 

Stap 6: 
Presenteren
leren om een overzicht te geven van het hele 
onderzoeksproces.

Stap 5: 
Concluderen
leren om de resultaten te verwerken en op basis 
hiervan een conclusie te trekken.
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STILLS UIT DE FILM

Stap 7: Verdiepen en 
verbreden
terugblikken op wat er is geleerd (zowel inhoudelijk qua kennis als procesmatig qua vaardigheden), 
kennishianten en vervolgvragen naar voren brengen en kennis verdiepen.

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 het geleerde nog 
meer van toepassing is. 
Daarnaast kan er gekeken worden naar verdieping 
of verbreding 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 naar deze video van SchoolTV: 
Video van SchoolTV ‘Hoe werkt een leugendetector’ 
http://www.schooltv.nl/video/hoe-werkt-een-
leugendetector-lichamelijke-sensaties-onder-de-
loep/#q=liegen 
Of naar dit project in India: Honest Store India. Dit is 
een concept om kasten op school te plaatsen waar 
leerlingen zelf betalen voor schoolspullen of eten 
dat ze er uit halen, zonder toezicht van anderen, 
gebaseerd op eerlijkheid. http://timesofindia.
indiatimes.com/city/madurai/A-school-shop-that-
teaches-the-value-of-honesty/articleshow/44808486.
cms

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

1. Je hebt 3 waterkranen: een grote, een normale en een kleine. Met behulp van deze kranen dien je een 
waterton te vullen. De grote kraan vult de ton in 5 minuten, de normale vult de ton in 12 minuten en de kleine kraan 
in 20 minuten. Hoelang duurt het om de ton te vullen met alle 3 de waterkranen tegelijk? 
a) 3 minuten  b) 5 minuten c) 8 minuten d) 12 minuten e) 20 minuten

2. Als je van 0 naar 100 telt, hoeveel 7’s kom je onderweg dan tegen?
a) 10  b) 11  c) 19  d) 20  e) 21

3. Voor je ligt een grote pizza. Die mag je door rechte lijnen in stukken snijden. Hoeveel stukken kun je maxi-
maal krijgen als je langs 10 rechte lijnen mag snijden? 
a) 10 b) 20 c) 36 d) 44 e) 56

4. Hoeveel is de helft van een kwart van 1/10 van 400? 
a) 2 b) 5 c) 8 d) 10  e) 40

5. Een kunstenaar heeft een prachtige klok ontworpen; maar niet zo erg handig. Hij heeft de uurwijzer en de 
minutenwijzer namelijk even groot gemaakt! Dat vond hij mooi..... Maar het is niet erg handig, omdat er nu tijdstip-
pen zijn waarop we niet kunnen zeggen hoe laat het is. Hoeveel van zulke tijdstippen zijn er op een dag? 
a) 264 b) 60  c) 120 d) 180 e) 

6. Welke nummers volgen in de rij? 1-10-3-9-5-8-7-7-9-6-?-? 
a) 11, 5  b) 10, 5  c) 10, 4  d) 11, 6

7. Twee mannen beginnen bij hetzelfde punt en lopen in tegenovergestelde richting 4 meter, slaan linksaf en 
lopen nog 3 meter. Hoe groot is de afstand tussen hen?
a) 2 meter b) 6 meter c) 10 meter d) 12,5 meter e) 14 meter

8. Als het 2 uur later zou zijn, zou het de helft korter duren tot middernacht, dan als het 1 uur later zou zijn. 
Hoe laat is het nu? 
a) 18.30 uur b) 20.00 uur c) 21.00 uur d) 22.00 uur e) 23.30 uur

1. a) 3 minuten 2. d) 20 3. e) 56 4. b) 5 5. a) 264 6. a) 11, 5 7. c) 10 m 8. c) 21.00
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