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Voorwoord

De kranten staan er bol van: Nederland moet weer stijgen op de internatio-
nale kennisladder. In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte staat expliciet 
dat Nederland tot de top vijf van kenniseconomieën moet gaan behoren. 
Overigens stellen onderwijsspecialisten dat er vijf miljard meer in onderwijs 
geïnvesteerd moet worden wil men dit streven kunnen realiseren. De onvrede 
over het kennisniveau van leerlingen wordt onder andere gevoed door het 
PISA-onderzoek, een internationaal vergelijkend onderzoek naar de kennis 
en vaardigheden van vijftienjarige leerlingen, dat sinds 2000 iedere drie 
jaar wordt gehouden in de OESO-landen. In dit onderzoek stond Nederland 
gemiddeld op de tiende plaats in de lijst van alle deelnemende landen, bij 
wiskunde op de elfde plaats en bij natuurwetenschappen ook op de elfde 
plaats. Nederlandse leerlingen scoren in elk van deze vaardigheden hoger 
dan de leerlingen in landen als België, Engeland, Duitsland en Amerika.

De Nederlandse onderwijsresultaten zijn dus niet zo slecht als menigeen wel-
licht denkt. Maar het kan natuurlijk altijd beter. In deze publicatie buigen 
we ons over een van de manieren om leerlingen beter en duurzamer te laten 
leren: het exploreren, of verkennen, door henzelf, van nieuwe kennisgebie-
den. 
De kennis en ervaringen waar we in deze publicatie verslag van doen, zijn 
gebaseerd op ons werk met leerlingen, op literatuur, lesobservaties en 
gesprekken met docenten. Onze conclusie: exploreren wordt maar mondjes-
maat toegepast, terwijl leerlingen zelf aangeven dat ze de waarde van het 
actief exploreren van een nieuw kennisgebied direct ervaren.

We danken Marcel Wessling van het A. Roland Holst College te Hilversum en 
Hella Kroon van APS voor hun kritische feedback op de concepttekst. We 
bedanken Jan Schroten van het Christelijk Gymnasium te Utrecht voor het 
beschikbaar stellen van een groep leerlingen. En we bedanken alle docenten 
bij wie we in de klas mochten observeren. 

Geppie Bootsma
Hein Bruijnesteijn
Maurice van Werkhooven 
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71.  INLEIDING

1.  Inleiding

Als kennis1 belangrijk is… 
 
In het onderwijs in ons land wordt veel geleerd dat slechts kort beklijft. Een 
leerlinge krijgt na vier weken een toets terug en mompelt: “Dat ik dat toen 
wist…” Nee, nu had ze het eerlijk gezegd niet meer geweten. Het beklijven 
van kennis vereist diep leren en daar komen leerlingen vaak niet aan toe. 
Exploreren helpt om duurzamer kennis op te bouwen. Bij deze activiteit gaat 
het erom dat een lerende in korte tijd boven tafel krijgt wat hij van een 
nieuw kennisgebied al weet en dit beeld substantieel aanvult met wat er in 
nabije, snel toegankelijke bronnen te vinden is. Uit onderzoek2 is gebleken 
dat leerlingen die in een aanvangsfase heel actief zijn met het verkennend 
onderzoeken van een nieuw kennisgebied, daarna beter en dieper leren dan 
leerlingen die dat niet doen. Ze raken meer betrokken, zien eerder en meer 
samenhang.
Veel docenten wéten dat exploreren zo werkt. Onder andere doordat ze wel-
eens naar hun eigen huidige manier van leren kijken. Maar exploreren door 
leerlingen wordt (te) dikwijls overgeslagen – “Kost zo veel tijd” – en als er 
wel zo’n fase te herkennen is, wordt een en ander vaak door de docent zelf 
verwoord. “Ik ga met jullie de komende weken… En dat is razend interes-
sant… En daarbij kan ik je nu al zeggen… Je zult op een gegeven moment 
ontdekken (sic) dat…”

Exploreren is geen onbekende bezigheid. U exploreert regelmatig in het 
dagelijks leven. Op zoek naar een nieuwe auto? Of wordt het een gebruikte 
auto? Diesel, benzine, gas of toch elektrisch? Waar is de Autokampioen? Even 
de buren vragen. Wat zei Jan ook weer over wegenbelasting? Die koreaan is 
wel behoorlijk goedkoop.
In de creatieve beroepen wordt veel geëxploreerd. Wat kunnen we doen bin-
nen dit kader? Wat is er al eerder gedaan? Vanuit welk perspectief pakken we 
’t aan? Wat vind ik mooi, wat vind jij mooi? Welke materialen? Wat zijn de 
mogelijkheden van dat materiaal? Welke vormen horen hierbij, welke kleur? 
Maak eens een schets. Kunst maken is een onderzoekstocht met veel momen-
ten van exploreren.
Bij Google mogen de medewerkers een dag in de week zelf aan de slag met de 
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computer, beetje spelen, zoeken buiten de gebaande paden, out of the box 
denken. Al doende kunnen nieuwe ideeën ontstaan, zie je mogelijkheden. 

Op scholen echter wordt vaak weinig of geen beroep gedaan op het natuur-
lijke onderzoekende gedrag van leerlingen. Terwijl wij niet alleen uit onder-
zoek, maar ook door ons eigen werk met docenten weten hoe effectief de 
activiteit van het exploreren is voor het uitbreiden en het beklijven van 
kennis en voor de betrokkenheid van leerlingen bij de ontwikkeling van hun 
kennis. Met deze publicatie willen we docenten dan ook ideeën aanreiken en 
concrete handvatten bieden voor hoe ze leerlingen in de les kunnen laten 
exploreren. Daartoe beschrijven we eerst wat exploreren in de les inhoudt, 
om daarna een aantal praktijkvoorbeelden te geven uit respectievelijk de  
talen, de zaakvakken en de exacte vakken.

1. Kennis van een leergebied hebben betekent het kennen van veel feiten van dat kennisge-
bied, het verband zien tussen die feiten en de feiten in een groter verband kunnen plaatsen. 
Kennis is individueel en daarmee persoonsgebonden. De lerende construeert zijn eigen ken-
nis door nieuwe informatie te verbinden met de informatie en de ervaringen die hij al in zijn 
hoofd heeft. Informatie is overdraagbaar, kennis is het resultaat van wat je als individu met 
die informatie hebt gedaan.
2. Zie Marzano, R.J. e.a. (2009), Wat werkt in de klas. Research in actie.
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2.   Exploreren

2.1   Wat is het?

Exploreren is het doorzoeken van een kennisgebied3, waar iemand weinig 
of niets van weet. Door tijd te nemen voor ruim denken, zoeken, associë-
ren, verkennen, opperen, vergelijken en verzamelen, ontdekken leerlingen 
wat het kennisgebied qua ‘leerstof’ te bieden heeft. Het is een min of meer 
oppervlakkig zoeken naar kernbegrippen, deelonderwerpen, grote lijnen, de 
taal van het kennisgebied, de manier van redeneren binnen het kennisgebied 
en de plek van het kennisgebied in het grotere geheel.
Exploreren heeft een aantal overeenkomsten met oriënteren en voorken-
nis activeren, maar verschilt er ook wezenlijk van. In het schema hieronder 
geven we de overeenkomsten en verschillen tussen deze drie activiteiten 
aan. 

Exploreren
Vrij denken

Associatief denken
Dialoog

Onderzoekend
Divergerend

Vraagt tijd
Inhoudsgericht
Met aandacht voor 
kernbegrippen
Externe 
bronnen
Meerdere 

bronnen

Oriënteren
Betreft inhoud & proces:

- Waar gaat het over?
- Wat moet ik doen?
- Hoe aan te pakken?

Leerstof 
verkennen

Beoogt     Proces-
kennistoename                                          gericht

Construeren van                                        Kortdurend
begrippennetwerk                                          

Voorkennis	activeren
Wat weet lerende er inhoudelijk al van?

Reeds bestaande kennis opdiepen.
Wat weet lerende over de aanpak?

Eigen hoofd is enige bron.

Fase in leer-
proces

Voorbereidend
Vragen stellend

Brede scope
Inhoud

Nieuw kennis-
gebied
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Kenmerkend voor exploreren is dat er gebruik wordt gemaakt van meerdere 
bronnen: internet, boeken, folders, deskundigen. Leerlingen onderzoeken 
een kennisgebied door vrij en associatief te denken, door te grasduinen in 
allerlei bronnen, inclusief hun eigen geheugen. Bij voorkennis activeren is 
het eigen geheugen van de leerling de enige bron waaruit de reeds aanwezige 
kennis wordt opgehaald. De leerling gaat na wat hij al van het onderwerp en 
van de aanpak weet. Bij oriënteren gaat het om het verkennen van de totale 
taak en van de aanpak die wordt gevraagd: wat moet ik doen en hoe moet 
ik het doen? 

2.2   Exploreren als onderdeel van het leerproces

Exploreren is een activiteit die past in de beginfase van een lessenreeks. In 
onderstaand model geven we het leerproces in de tijd weer. Het model ziet er 
lineair uit, maar in de praktijk gaan de verschillende fasen van een leerpro-
ces niet zo lineair in elkaar over. Leren gebeurt altijd aanzienlijk chaotischer 
dan een model kan vangen, kan weergeven. Er duiken onverwachte dingen op 
en er blijven gedachten op de achtergrond. En het slimme onbewuste doet 
intussen ook zijn werk. Het schema geeft het leerproces weer zoals je dat in 
een lessenserie kan opbouwen. De beginfase bijvoorbeeld kan door de docent 
als volgt worden verwoord: 
“We gaan het de komende lessen hebben over… en als we over vier weken 
dat onderwerp afronden weten jullie meer van… en zijn jullie bovendien 
beter in… Dat is het door mij beoogde resultaat van deze lessenreeks. De 
toets valt dan in de proefwerkweek. Van dit onderwerp weet ik veel af en ik 
vind het ook een belangwekkend thema. De volgende les heb ik het daar nog 
over. Maar laten we eerst eens kijken wat jullie er zelf al van weten en wat 
jullie in een half uur nog kunnen aanvullen vanuit de verschillende bronnen 
die ik hier bij me heb.”
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Schema 1

Schema 1 geeft zeven fasen aan die leiden tot het resultaat van een lessen-
serie. Het gaat daarbij om de volgende fasen:

Fase 1. Introductie
De docent noemt het onderwerp én vertelt wat de komende reeks als resultaat 
moet hebben, zowel op het gebied van kennis als op dat van vaardigheden.

Fase 2. Voorkennis activeren
De docent laat leerlingen eerst opschrijven wat ze al weten van dit onder-
werp en daarbij gebruiken ze alleen hun hoofd als bron: voorkennis active-
ren. De resultaten worden klassikaal geïnventariseerd. De leerlingen nemen 
kennis van de voorkennis van anderen, wat een mooie opstap is voor fase 3. 

Fase 3. Exploreren
Vervolgens gaan de leerlingen in de beschikbare bronnen relatief oppervlak-
kig op zoek naar aanvullingen: exploreren.
Tot dit moment wordt het onderwerp steeds ruimer, groter: er wordt diverge-
rend gewerkt. En daarbij kunnen ook elementen in beeld komen die de docent 
helemaal niet verwacht had. Aan hem de keuze om die onverwachte aspecten 
wel of niet mee te nemen in de leerstof zoals die uiteindelijk gekend moet 
worden. 

resultaat

7. afronden
taak/stof

6. uitwerken van de 
taak, de stof  
(2e keuzemoment)

5. 2e ronde 
exploreren

3. exploreren
(materiaal)

2. voorkennis
(hoofd)

1. onderwerp, 
taak, 
opdracht

4. keuze-
moment

divergerend werken

convergerend werken

of een deeltaak, -kwestie uitwerken?



12 EXPLOREREN MOET, ALS KENNIS ERTOE DOET

Bij het klassikaal bespreken – of het onderwijsleergesprek – komt van alles 
over het onderwerp boven tafel. De docent heeft de regie. Hij stimuleert 
leerlingen om vrij en creatief te denken. Met andere woorden: divergerend 
denken wordt aan de ene kant door de docent sterk gestimuleerd, maar aan 
de andere kant geeft de docent de grenzen aan van de schoolse context. 
Sommige leerlingen hebben de neiging om maar door te blijven gaan met 
associëren. Er zijn leerstofafspraken, er zijn eisen vanuit de buitenwereld. 

In schema 2 staat in de ellips (a en c) het resultaat van het exploreren van 
de leerlingen en in de cirkel (b en c) de stof van het leerprogramma.

Schema 2

a. Inhoud van wat tijdens het exploreren naar 
boven is gekomen, maar niet bedoeld wordt

c. Is tijdens het exploreren boven 
tafel gekomen en is tevens onderdeel 

van de te toetsen stof.

b. Inhoud van wat tijdens het exploreren niet 
boven tafel is gekomen, maar wel wordt 

getoetst en dus door de docent 
behandeld moet worden
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Bij a gaat het om zaken die buiten de lesstof vallen. De docent laat deze 
aspecten liggen of kiest ervoor om (een deel van) deze stof bij deze les-
senserie, eventueel als keuzestof, te betrekken. Met b en c gaat hij in ieder 
geval aan de slag. 

Fase 4. Keuzes maken: convergeren
Na de fase van het exploreren is het moment gekomen om te convergeren. 
Er worden keuzes gemaakt over de aspecten die hetzij klassikaal behandeld 
worden, hetzij door leerlingen verder worden bestudeerd en/of verwerkt. 
Heeft de leertaak een projectmatige aanpak, waarbij de leerlingen indivi-
dueel of in groepjes een deelonderwerp binnen het kennisgebied uitwerken 
tot een werkstuk of presentatie, dan kiezen de leerlingen nu op grond van 
hun exploreerresultaten, en al of niet in overleg met de docent en andere 
leerlingen hun deelonderwerp.
Na fase 3 en 4 is het voor de leerlingen duidelijk met welke stof doorgewerkt 
gaat worden. Het beoogde resultaat wordt geformuleerd in termen van ken-
nis en vaardigheden. Bij projectmatig werken gaan de leerlingen nu door 
naar fase 5.

Fase 5. Opnieuw exploreren
Hier verkennen de groepjes nu minder oppervlakkig en meer gedetailleerd 
hun deelonderwerp. Ze zijn weer min of meer divergent bezig om uit te 
zoeken wat de uit te werken leerstof wordt en om tot goede hoofd- en deel-
vragen te komen.

Fase 6. Nu wordt de keuze van elk groepje voor de afbake-
ning van het deelonderwerp en voor de hoofd- en deelvragen 
gemaakt.

Fase 7. Uitwerking
Het deelonderwerp wordt uitgewerkt. Het werkstuk wordt gemaakt, de pre-
sentatie of toets wordt voorbereid.

Afronding en evaluatie
De toets wordt afgenomen, het werkstuk wordt ingeleverd en/of gepresen-
teerd.
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2.3   Kenmerkend gedrag van leerlingen en docenten

Als leerlingen bezig zijn met het exploreren van een nieuw kennisgebied 
is het volgende gedrag te zien in de klas. Ze googelen, bladeren, zoeken, 
overleggen en lezen. Ze praten met elkaar en ze zijn gericht op de inhoud. 
Ze gebruiken meerdere bronnen. Ze lopen door de klas om een andere bron 
op te zoeken, of ze gaan naar de mediatheek. In de interactie met de docent 
geeft deze geen antwoorden. De docent loopt rond en begeleidt de leerlingen 
door ze vragen te stellen, op ideeën te brengen of nieuwe richtingen in te 
sturen. Hij gebruikt woorden als verkennen, onderzoeken en ontdekken. De 
begeleidende docent geeft de kaders aan en geeft de totale context weer. 

De exploratiefase vraagt tijd en kan langer duren dan waar je als docent op 
had gerekend. 

2.4   Relevantie

De docent die in de les tijd inruimt voor exploreren zorgt ervoor dat leerlin-
gen een onderzoekende basishouding ontwikkelen, die tot diepere, bredere 
kennis leidt. De leerling krijgt de gelegenheid betrokken te raken bij de 
leerstof die in een bepaalde lessenserie aan de orde is. Zo raakt de leer-
ling gemotiveerd. Hij pendelt tussen theorie en praktijk en legt een bodem 
van verbanden en lijnen waarop in het vervolg van de lessenreeks kennis 
gebouwd kan worden. Er kan zo meer diepgang worden verkregen in het leren 
van de leerlingen.
Want begrip is wat overblijft als de feiten zijn vergeten.

3. Kennisgebieden zijn in de schoolse context bijvoorbeeld verbranding, krachten, gramma-
tica, literatuur, ontwikkelingsproblematiek, ruimtelijke ordening, het Romeinse Rijk. Het zijn 
begrensde delen van een schoolvak of een cluster van schoolvakken.
4. Begrips- en toepassingsgerichte kennis is gericht op diepgang: wat is een verstandige stra-
tegie om uit de economische crisis te geraken? Op zo’n vraag past geen oppervlakkig antwoord. 
Er is voor een gedegen antwoord veel feitenkennis over en inzicht in ons economisch systeem 
en de oorzaken van de crisis nodig. Reproductieve kennis – beheersingsgericht, onthouden, 
formeel leren – is veelal oppervlakkig: wat is de hoofdstad van Frankrijk?
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3.   Praktijkvoorbeelden

3.1   Exploreren bij Nederlands en de moderne   
  vreemde talen

Bij Nederlands en de moderne vreemde talen gaat het vooral om het aanleren 
en ontwikkelen van taalvaardigheden. De kennis die een rol speelt bij de 
taalvaardigheden betreft woordenschat, grammaticale kennis, begrippen en 
leerstrategieën. Daarnaast komt fictie en literatuur aan de orde.
Welke rol speelt exploreren bij deze vakken? En hoe verwerk je dat dan in je 
lessen? 
Leerlingen leren beter en de kennis beklijft meer als ze ‘iets hebben’ met het 
onderwerp, als het aansluit bij waar ze nieuwsgierig naar zijn, als ze erdoor 
worden geprikkeld of als het ze raakt. Bij de start van een literair thema 
of een stroming is exploreren een bruikbare aanpak om aan het begin van 
een lessenreeks leerlingen bij het onderwerp te betrekken. Ook bij een gro-
tere lessenreeks met diverse spreektaken in het kader van een excursie naar 
Frankrijk (zie het voorbeeld Paris, je t’ aime) werkt exploreren motiverend.
Exploreren kan worden gebruikt bij elk niveau en in elke klas, rekening hou-
dend met de leeftijdsfase en de kaders die de docent aangeeft. Een taak als 
Der Campingplatz gaat leven voor leerlingen als ze eerst exploreren, voordat 
ze aan de uitvoering van de verschillende onderdelen beginnen.
Een andere gebruiksmogelijkheid van exploreren is het verkennen van een 
vaardigheid. Zo kunnen leerlingen bijvoorbeeld onderzoeken welke verschil-
lende manieren er zijn om een tekst samen te vatten of te lezen, of op welke 
manier ze aan uitbreiding van hun woordenschat kunnen werken.
De tijd die de aanpak van exploreren vergt is een diepte-investering, omdat 
er een attitudeverandering plaatsvindt. De leerling neemt eigen verantwoor-
delijkheid en daar leert hij meer en beter van.
We beschrijven hier vijf voorbeelden van lessen waarin de docent de leer-
lingen laat exploreren, met het doel de betrokkenheid van de leerlingen bij 
wat ze leren te vergroten en te zorgen dat de leerlingen het geleerde goed 
opslaan in hun langetermijngeheugen.
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3.1.1  Der Campingplatz

Context
De leerlingen krijgen aan het eind van de tweede klas havo/vwo bij het vak 
Duits een taak met de titel Der Campingplatz. In deze taak komen verschil-
lende vaardigheden aan bod: het lezen van artikelen en reisgidsen, spreken 
en gesprekken voeren en het schrijven van een menukaart. 
De leerlingen werken in groepen van drie of vier klasgenoten. 
De taak mondt uit in een vakantiebeurs, waar de leerlingen in het Duits hun 
camping presenteren met behulp van een folder en een menukaart. 

  

Der	Campingplatz

Die Aufgabe:  Wir bauen unseren eigenen Campingplatz in einem  
deutschsprachigen Gebiet.

Das Ergebnis:  Im April präsentiert jede Gruppe einen Campingplatz in 
der Klasse.

 Alle andere Gruppen und der Lehrer beurteilen das  
Produkt. 

Was wird von uns erwartet:

In	welchem	Gebiet	kommt	unser	Camping-
platz?
Voorfase: waar zouden jullie een camping 
willen?
Wat zijn de argumenten voor deze plaats?
Kennen jullie al een Duitstalige camping?

Im Internet suchen 
Reiseprospekte
Bücher

Wie	sieht	der	Campingplatz	aus?
Bedenk met elkaar in welke vorm jullie de 
camping gaan presenteren. 
Alles op de camping staat in het Duits 
aangegeven.
Maak eerst een plan van aanpak!

Poster, Maquette,
PowerPoint-
Präsentation 
Eine Kombination von  
diesen drei, oder...
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Für	die	neue	Kunden	brauchen	wir	einen	
schönen	Prospekt.
Bedenk voor dat je gaat schrijven eerst wat je 
in deze folder wilt schrijven. Welke onderwerpen 
en wat voor soort taalgebruik.

Im Internet
Aus bestehenden 
Prospekten
Reiseprospekte

Für	das	Restaurant	und	den	Imbiss	brauchen	
wir	eine	Speisekarte.
We gaan ervan uit dat er op de camping zowel 
een restaurant als een snackbar aanwezig zijn.
Van beide willen we de menukaarten zien.
Bedenk eerst wat je op de verschillende kaarten 
wilt hebben.

Im Internet
Aus dem Textbuch

Auf	dem	Campingplatz	hören	wir	viel	
Deutsch.
Tijdens de presentatie spelen jullie twee ge-
sprekken na. Een gesprek bij de receptiebalie en 
een gesprek op de camping.
Bedenk met elkaar wat je in de gesprekken aan 
de orde wilt laten komen.

Aus dem Textbuch

Wie	sagt	man	das	auf	Deutsch?
Op jullie camping komen steeds meer Neder-
landse gasten. Het goed Duits spreken blijkt 
voor de meesten nog knap lastig. Daarom biedt 
jullie camping een gidsje met woordjes en zin-
netjes die zeer handig te gebruiken zijn op de 
camping. (Gebruik minimaal 50 woorden en 20 
zinnetjes.) 

Aus dem Wörterbuch 
Aus dem Textbuch 
Aus bestehenden 
Prospekten

Präsentation	vor	der	Klasse
We maken een afspraak voor een presentatie 
voor de klas. We denken dan aan de vorm van 
een vakantiebeurs.
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Exploreeropdracht
Vorphase: Wir überlegen zuerst wie wir an die Sache herangehen.
“Zoek met behulp van de aanwezige materialen naar antwoorden op de vraag 
wat voor soort camping men kan inrichten, waar die camping zou kunnen 
liggen, hoe die eruit zou kunnen zien, enzovoort.” 

Lesbeschrijving
De docent bespreekt de taak met de leerlingen, zodat ze weten wat hen te 
doen staat, waar de taak naartoe leidt en hoeveel tijd ze voor de uitwerking 
hebben.
Vervolgens gaan de leerlingen aan de slag met exploreren. Ze zoeken op 
internet, bladeren in campinggidsen, brochures en boeken. 

Vervolg
Na deze exploratiefase maken de groepen keuzes over welk soort camping ze 
willen ontwerpen, waar de camping is en hoe die eruitziet, en bepalen ze 
hun aanpak. 
De docent helpt de leerlingen met de vragen: “Bedenk bij elk onderdeel eerst 
waar je het over wilt hebben. Welke onderwerpen zijn voor jullie belangrijk 
en welke woorden en zinnen horen daarbij? Waar haal je hulp en taalmateri-
aal vandaan? Vervolgens ga je goede afspraken maken wie wat doet.” 
Na de opdracht om te exploreren gaan de leerlingen aan de slag met het 
uitwerken van de taak.

Commentaar
De leerlingen werken met veel enthousiasme aan deze taak. Ze kunnen veel 
eigen keuzes maken en dat verhoogt hun betrokkenheid. De docent heeft 
de beoordelingscriteria duidelijk aangegeven. De leerlingen weten waar hun 
taak uiteindelijk toe moet leiden en welk niveau van hen wordt gevraagd. 
Daarmee stuurt de docent op het niveau van de taalvaardigheden, maar niet 
op de inhoud. De fase van exploreren is hier van wezenlijk belang om de 
leerlingen ‘eigenaar’ te laten worden van de uitvoering van de taak en van 
hun eigen leren. De docent begeleidt hen bij de uitvoering van de werkzaam-
heden.
Tijdens het werken aan de taak wil de docent dat de leerlingen zo veel moge-
lijk taalleren. Dit bereikt hij door ze met de doeltaal bezig te laten zijn. Om 
dit te bevorderen wordt in de taaklessen door de docent en de leerlingen 
tijdens gemarkeerde momenten Duits gesproken.
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3.1.2  Leesvaardigheid: samenvatten 

Context
Samenvatten is voor 3-havoleerlingen zelden gemakkelijk. Het is een vaar-
digheid waarvan bewezen is dat die leerlingen helpt om teksten beter te 
begrijpen, en om bij vele vakken meer grip op de aangeboden leerstof te krij-
gen en zo beter te leren. De docent Nederlands besteedt in deze lessenserie 
aandacht aan verschillende samenvattingsstrategieën. 

Exploreeropdracht
“Onderzoek op welke manieren je een samenvatting kunt maken. Maak een 
kort verslag van de verschillende manieren die je tegenkomt.”

Lesbeschrijving
Na een inleiding over het doel van de lessen, volgt een opdracht om eens te 
onderzoeken welke manieren van samenvatten er zijn. Als bronnen kunnen 
ze de methodes Nederlands en studievaardigheid gebruiken, internet, You-
Tube, de docent en elkaar. De leerlingen werken in tweetallen en krijgen de 
opdracht om de verschillende aanpakken (en aspecten van aanpakken) die ze 
tegenkomen kort te beschrijven.

Vervolg
Vervolgens gaan ze na welke van deze manieren zij zelf gebruiken en welke 
hun nuttig lijken om te gebruiken bij andere vakken. 
Daarna volgt een klassengesprek over strategieën bij samenvatten en volgen 
er meerdere lessen waarin leerlingen met verschillende aanpakken oefenen. 
Aanpakken die geoefend worden zijn: werken met een mindmap, schematise-
ren met meerdere vormgevers, zoals twee kolommen, een matrix, een casca-
destructuur, een tijdbalk, een boomdiagram en sleutelschema’s. Ook oefenen 
ze met het doorstrepen van onbelangrijke zaken en het onderstrepen van 
belangrijke zaken.
De lessenserie eindigt met een reflectie waarin de leerlingen nagaan wat 
voor hen persoonlijk de beste strategie is.

Commentaar
De overdracht van wat leerlingen bij het vak Nederlands aan leesstrategieën 
leren naar de andere vakken is gering. Van de basisschool tot en met het 
eindexamen is leesvaardigheid een belangrijk onderdeel van het vak Neder-
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lands. Leerlingen vinden tekstverklaren een erg saai vakonderdeel en weten 
vaak nauwelijks wat ze ervan leren, laat staan dat ze het bewust toepassen 
bij het leren van andere vakken.
Door expliciet met de leerlingen te werken aan de strategieën en aan het nut 
ervan, worden de leerlingen zich bewust van de verschillende mogelijke aan-
pakken en kunnen ze bepalen welke aanpak voor henzelf het meest effectief 
is. Zo worden ze betere leerders. 

3.1.3  Een tijdschrift maken 

Context
De leerlingen in 4 havo maken met twee klasgenoten een tijdschrift. Het 
doel is dat ze leren om artikelen te schrijven waarmee ze hun lezers kunnen 
boeien. 
De groepen vormen elk de redactie	van	een	tijdschrift. In de redactie 
bespreken ze elkaars teksten. 
Beoordelingscriteria zijn: opbouw, publiekgerichtheid, diepgang en belang 
van de informatie.
De taak is als volgt geformuleerd:
“De schrijfopdrachten die je in H4 maakt, krijgen vorm in een tijdschrift. Dat 
betekent dat je de gewone opdrachten uit Taaldomein zo schrijft, dat ze in 
jullie tijdschrift passen. Daarnaast bedenken jullie minstens twee speciaal 
voor het tijdschrift geschikte rubrieken. 
In de redactie bespreken jullie elkaars teksten. Van het overleg in de redactie 
maken jullie elke les een kort verslag. Dat verslag komt in de redactiemap. 
Daarnaast heeft iedereen een eigen map, waarin je je persoonlijke aanteke-
ningen en uitwerkingen bewaart. 
Voordat je een tekst bij de docent inlevert voor een cijfer, beslist de redactie 
welke tekst van de drie of vier in het tijdschrift komt.”

Exploreeropdracht
“Bekijk de verschillende tijdschriften en onderzoek welke verschillende soor-
ten tijdschrift er kunnen bestaan.” 

Lesbeschrijving
De docent introduceert de taak en de werkwijze in een klassengesprek. 
Daarna volgt de fase van exploreren. In de klas liggen allerlei tijdschriften. 
De leerlingen hebben zelf ook tijdschriften meegenomen. Ze bekijken en 
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bespreken verschillende tijdschriften. 
De duur van de exploratiefase varieert van 10 tot 30 minuten. 

Vervolg
Na het exploreren gaan de redactiegroepen aan de slag met vragen over wat 
voor tijdschrift het moet zijn en op welk publiek ze zich richten. De docent geeft 
aan dat ze zo goed mogelijk de inhoud en hun publiek moeten omschrijven.
De vervolgopdracht luidt: “Maak een portret van de ideale lezer van je tijd-
schrift: denk aan leeftijd, geslacht, opleiding, interesses en hobby’s. Aan 
deze lezer schrijven jullie een Van de redactie, waarin het nieuwe tijdschrift 
zich presenteert. Je illustreert Van de redactie	met een plaatje van de ideale 
lezer.
Je kunt deze eerste rubriek natuurlijk ook een naam geven die speciaal bij 
jullie tijdschrift past.”
Aan het eind van deze les schrijven de leerlingen kort op welke plannen ze 
hebben gemaakt.

Commentaar
De leerlingen werken enthousiast en gemotiveerd aan deze taak. Omdat ze 
zelf kunnen kiezen over welke onderwerpen ze schrijven en op wie ze zich 
richten, zijn ze zeer betrokken bij hun schrijfproducten. Ze streven ernaar dat 
de artikelen goed geschreven zijn en leren veel door elkaars artikelen kritisch 
te beoordelen. De theorie die de methode biedt, helpt hen om goede schrijf-
producten te maken. Op deze manier ontwikkelen ze hun schrijfvaardigheid 
beter en bewuster dan wanneer ze schrijfopdrachten maken en inleveren om 
ze door de docent te laten beoordelen. Hun belang om goed te presteren is 
bij deze manier van werken groter.

3.1.4  Romantiek 

Context
Literatuurgeschiedenis in 5 vwo. De leerlingen hebben een lessenreeks gehad 
over middeleeuwse letterkunde, de 16e,17e en 19e eeuw en starten nu met 
de Romantiek.
Het examenprogramma voor zowel Nederlands als de moderne vreemde talen 
geeft als eindterm voor literatuurgeschiedenis aan: “de kandidaat kan een 
overzicht geven van de hoofdlijnen van de literatuurgeschiedenis en de gele-
zen literaire werken plaatsen in dit historisch perspectief”. Dat wil zeggen 
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kennis van de chronologie en van de globale karakteristieken van de voor-
naamste perioden van de westerse en Nederlandse cultuur, en kennis van de 
belangrijkste verschuivingen ten aanzien van inhoud, vorm en opvattingen.
De lessenserie over de Romantiek heeft als doel dat de leerlingen een over-
zicht hebben van de literatuur uit de 18e en 19e eeuw, zowel cultuurhisto-
risch als maatschappelijk, en dat ze kennis hebben van enkele teksten die in 
deze tijd zijn geschreven.

Exploreeropdracht
De opdracht om te exploreren wordt hier ruim geformuleerd: “Zoek in de 
bronnen naar wat je tegenkomt over de kunstzinnige en maatschappelijke 
stroming ‘de Romantiek’.”

Lesbeschrijving
Na een inleiding over doel en opzet van de lessen, volgt een opdracht om 
voorkennis op te halen. Door middel van een mindmap halen docent en leer-
lingen kort en klassikaal een aantal begrippen, ervaringen en meningen uit 
voorgaande literatuurlessen naar boven.
Daarna gaan de leerlingen de exploratiefase in. Ze kunnen daarbij gebruik-
maken van de volgende bronnen:
l literatuurgeschiedenisboeken
l romans en verhalen uit de Romantiek
l geschiedenisboeken, encyclopedieën
l internet, YouTube
l muziek, films; verfilmingen van boeken (allerlei talen) 
De exploratiefase duurt ongeveer 20 tot 45 minuten en eindigt met een 
aanvulling van de mindmap waarmee is gestart. Dat kan klassikaal op een 
interactive board, of in groepen van drie of vier leerlingen op een computer. 

Vervolg
Vervolg van de les: de leerlingen formuleren een aantal vragen waar ze in het 
vervolg van de lessenserie een antwoord op willen vinden. 

Commentaar
Dit voorbeeld beschrijft de start van een lessenserie over een literaire stroming. 
Exploreren kan meteen na de introductie van doel en opzet van de lessenreeks 
worden gedaan, of na het ophalen van voorkennis met betrekking tot eerder 
behandelde literaire stromingen en voorkennis met betrekking tot de Romantiek. 
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Het exploreren van het begrip Romantiek kan zowel bij Nederlands als bij de 
moderne vreemde talen plaatsvinden. 
Het effect van het exploreren is dat leerlingen zich in de breedte hebben 
verdiept in allerlei zaken die te maken hebben met de Romantiek. Ze hebben 
daardoor een basis gelegd voor de kennis en vaardigheden die in het vervolg 
van de lessen aan de orde komen. Zo creëert de docent de mogelijkheid dat 
kennis beklijft en vermindert hij oppervlakkigheid.

3.1.5  Paris, je t’aime

Context
In 6 vwo gaan de leerlingen in de vierde schoolweek op excursie naar Parijs. 
Tijdens deze excursie werken de leerlingen aan spreektaken die naderhand 
onderdeel zullen uitmaken van het schoolexamen spreekvaardigheid.
In tweetallen verzorgen de leerlingen een rondleiding met presentatie/infor-
matie in het Frans. Het doel is dat de leerling in staat is om in het Frans een 
plan voor de excursie te presenteren aan klasgenoten.
Het ‘eindproduct’ is de presentatie die de leerlingen tijdens de excursie voor 
medeleerlingen houden.
De opdracht is als volgt geformuleerd:
“Zoek informatie over Parijs aan de hand van een tijdperk of personage uit 
de Franse geschiedenis. 
Je verzorgt samen met een klasgenoot in Parijs een rondleiding met pre-
sentatie. Je kiest een onderwerp waarover je – als we ter plekke zijn – meer 
informatie wilt geven. Dat kan een deel van de stad zijn, een beroemd per-
sonage, een monument, een museum, een kunstwerk uit dat museum, een 
evenement uit de geschiedenis van de stad, enzovoort. Tijdens de excursie 
verzorg je daarover een ‘rondleiding‘.
Je spreekt Frans en houdt rekening met het niveau van je medeleerlingen, en 
je leest niets op van papier.”

Exploreeropdracht
“Zoek in de aanwezige bronnen antwoord op de vraag: waar zou je je presen-
tatie in Parijs over kunnen houden?”

Lesbeschrijving
Het project/schoolexamen in 6 vwo start met een klassengesprek over Parijs 
en de beelden die deze stad oproept bij de leerlingen. De voorkennis van de 
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leerlingen wordt geactiveerd door de vraag: “Wat weet je al van Parijs?” De 
docente gebruikt daarvoor de werkvorm denken-delen-uitwisselen.
Vervolgens introduceert de docente de taak en de kaders. Ze gebruikt daar-
voor een studiewijzer, waarin de gehele taak, de eindproducten en de beoor-
delingscriteria zijn opgenomen. 

Dan volgt de fase van het exploreren. De docente stelt aan de klas de vraag: 
“Als je in Parijs bent, wat wil je dan weten? Waar moeten we zoeken?” Leerlin-
gen gaan aan de slag met reisgidsen, platenboeken en het internet. Ze zoeken, 
praten, wisselen uit en na kortere of langere tijd komen ze tot de keuze van 
een onderwerp. De tijd die ze nodig hebben varieert van 5 tot 30 minuten. 
Als ze hun keuze hebben bepaald, gaan ze opnieuw aan de slag met explore-
ren: ze verdiepen zich in verschillende aspecten van hun onderwerp door te 
lezen, informatie te zoeken op internet, zichzelf vragen te stellen. Deze fase 
van exploreren gaat over in de uitwerking van de taak. 

De docent loopt rond en stelt verdiepende vragen: wat maakt het onderwerp 
boeiend voor je klasgenoten? Waar is je publiek in geïnteresseerd?
Een voorbeeld van een gesprek:
Leerling: “Ik wil shoppen in Parijs.” 
Docente: “Welke winkels? Waar denk je aan?”
Leerling: “Het liefst kledingwinkels.”
Docente: “Over welke winkel kun je veel achtergrondinformatie vinden?”
Leerling: “Lafayette ben ik een paar keer tegengekomen.”
 
Commentaar
De docente die haar lessen op deze manier aanpakt, doet dat omdat haar 
leerlingen zo voortdurend aan het leren zijn. Dat komt doordat de invulling 
van de opdrachten samen met de leerlingen is bedacht. Ze spreekt met deze 
opdracht de hele leerling aan; het gaat niet alleen om het Frans, maar ook 
om wat de leerling in huis heeft dat hij kan gebruiken bij de taak voor Frans. 
Een voorbeeld: er was een (gothic) leerling, die niet erg gemotiveerd was 
voor Frans, maar veel wist van poètes maudits en met name van Rimbaud, 
van wie ze gedichten las. Deze leerling bleek veel meer mogelijkheden te 
hebben toen ze vanuit deze belangstelling ging werken. Je komt als docent 
pas achter dergelijke interesses van leerlingen als zij de tijd krijgen om zich 
te verbinden met een onderwerp. En dat bereik je onder andere door een fase 
van exploreren in te bouwen.
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3.2  Exploreren bij de gamma-vakken

Exploreren is bij alle vakken een krachtig middel om tot betrokken leren te 
komen, en het is dat zéker bij de zaakvakken: aardrijkskunde, geschiedenis, 
maatschappijleer en economie. Over de onderwerpen van deze vakken blijkt 
bij leerlingen vaak al het een en ander bekend, er is via papieren en digitale 
bronnen vaak snel informatie over te vinden en het gaat niet zelden om 
zaken die leerlingen raken. Denk bij aardrijkskunde aan de ontwikkelingspro-
blematiek of het wonen in de Randstad, vergeleken met een ander deel van 
het land; bij geschiedenis aan de beide wereldoorlogen, de speelvelden in de 
politiek, de middeleeuwen, de Romeinen of het leven in een westerse samen-
leving en bij economie aan geld of consumentengedrag. Allemaal historische 
en maatschappelijke thema’s die tot de verbeelding van leerlingen spreken. 
Doel van het exploreren is voorkennis boven tafel halen, betrokkenheid ver-
groten en uit nabije bronnen informatie halen om die voorkennis aan te vul-
len en aan te kleden, opdat de docent daarna makkelijker verbindingen kan 
leggen tussen het reeds bekende en de voor de leerling nieuwe stof. 

3.2.1  Zuidoost-Azië 

Context
Zuidoost-Azië, een regio met veel natuurlijke hulpbronnen, ontwikkelt zich 
snel. Geografisch interessant is de vraag of de aanwezigheid van belangrijke 
hulpbronnen een noodzakelijke en voldoende voorwaarde is om tot econo-
mische ontwikkeling te komen. Welke rol speelt bijvoorbeeld het koloniale 
verleden bij de groei? De leerlingen worden geacht reproductieve vragen over 
Zuidoost-Azië te kunnen beantwoorden, maar ze worden ook geacht op een 
hoger abstractieniveau te kunnen denken over een regio in ontwikkeling. 
Maar wat wéten ze al van die regio? Is er misschien al eens een leerling 
geweest? Waar ligt Zuidoost-Azië en wat is de begrenzing ervan? 
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De lesopbouw samengevat:
l Voorkennis boven tafel halen

- Inhoud
l Wat is in jouw ogen van belang?

- Jij als persoon
l Nieuwe informatie

- Data => informatie => kennisontwikkeling
- Nieuwe informatie (of is het niet nieuw?) uit De Geo 

l Reflectie
- Wat hebben we nu gedaan? 

Exploreeropdracht
“1a. Voorafgaand aan het exploreren ga je je voorkennis activeren.
Maak een mindmap over wat je weet van Zuidoost-Azië. Vergelijk jouw 
mindmap met die van leerlingen die níet tot jouw tafelgroep behoren. Als 
je klaar bent ga je door het lokaal wandelen en over schouders van je klas-
genoten hun mindmap lezen. Vul je eigen mindmap aan als je al rondlopend 
ineens iets ziet of je je iets herinnert.”
1b. Wat is in jouw ogen van 
belang?
Wat is, denk je, vanuit politiek-
geografisch, sociaal-geogra-
fisch, economisch-geografisch 
dan wel fysisch-geografisch de 
komende jaren in deze regio 
van belang, aan de orde? Welke 
kwesties kom je tegen?” 
De leerlingen denken hier eerst individueel over na. Het doel is hun betrok-
kenheid bij de kwesties in de regio op te wekken en ze ervoor te interes-
seren. Aansluitend bespreken ze hun antwoord met hun groepsgenoten en 
moeten ze tot consensus komen over de belangrijkste twee of drie aspecten. 
Ten slotte verzamelt de docent de kwesties en bespreekt overeenkomsten en 
verschillen.

2. Exploreren: nieuwe informatie
De opdracht is nu dat in elk groepje van vier leerlingen iedere leerling in één 
aspect de ‘expert’ gaat worden: “Jullie krijgen vier teksten over vier verschil-
lende aspecten met betrekking tot Zuidoost-Azië. Lees globaal de tekst over 
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een aspect, een geografisch facet. Dus nr. 1 leest tekst 1, nr. 2 leest tekst 
2, enzovoort. Vervolgens bespreek je met leerlingen uit de andere groepjes 
die dezelfde tekst gelezen hebben wat de hoofdlijn van het verhaal is. Kun je 
achterhalen of de tekst vanuit een westers perspectief is geschreven of dat 
de schrijver door een Aziatische bril heeft gekeken? Daarna ga je terug naar 
je eigen groepje en leg je anderen uit wat jij te weten bent gekomen en hoe 
zich dat verhoudt tot wat je al wist (voorkennis).” 

De opdracht ziet er dan als volgt uit:
l Vier paragrafen uit De Geo: 2.1 t/m 2.4
l Lezen, zodat je later de hoofdlijn kunt bespreken met leesgenoten en hem 

kunt vertellen aan niet-lezers.
l Met klasgenoten die dezelfde tekst lazen:

- Inhoud bespreken: wat is de hoofdlijn?
- Bepalen vanuit welk perspectief de tekst is geschreven.

l In gemengde groep, je basisgroep:
- Ieder schetst kort hoofdlijnen + perspectief. 

3. Reflectie door de docent
De docent rondt de les af met terugblikkende vragen: “Wat hebben we gedaan 
en wat is het effect ervan? Als dit anders is dan je gewend bent in de ‘nor-
male’ aardrijkskundelessen, hoe omschrijf je dat anders-zijn dan? En wat is 
de waarde ervan, aangenomen dat het waarde heeft? Als je het waarde-loos 
– zonder waarde – vindt, waar kijk je dan naar?”

Er zijn anderhalf uur voorbij, de start van de lessenserie Zuidoost-Azië is 
gemaakt en de leerlingen hebben zich ‘verbonden’ aan het nieuwe onder-
werp. Ze zijn ermee bezig geweest, hebben gemerkt dat ze al heel wat weten 
en dat ze ook nog veel te leren hebben, dat het complexer in elkaar zit dan 
ze op het eerste gezicht dachten.

Het vervolg van de lessenserie kan beginnen. Dat vervolg kan docentge-
stuurd zijn of gedeeld gestuurd; in het laatste geval nemen leerlingen een 
deel van het lesgeven voor hun rekening, ondersteund en bijgestuurd door 
hun leraar. En aan het slot volgt dan de toets.
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Commentaar
We hebben deze les geobserveerd bij een docent, die van plan was met dit 
onderwerp te beginnen door een inleiding te houden over Zuidoost-Azië. Hij 
wilde beelden van het gebied laten zien en de Bosatlas gebruiken. De docent 
is zelf in het gebied geweest en is bovendien een geboren verteller. Maar op 
ons verzoek heeft hij een andere aanpak geprobeerd, de aanpak zoals we die 
hierboven hebben omschreven. 
Bij de geschetste aanpak zijn de leerlingen aan hun trekken gekomen die 
liever zelf actief zijn dan dat ze luisterend leren. 
Leerlingen mochten rondlopen. Achterliggende gedachte is dat bewegen voor 
pubers helpt bij het leren. Het is niet onwaarschijnlijk dat stil zitten belem-
merend werkt op diep leren. Lopen bevordert zuurstofopname, de hersenen 
houden van lopend leren.

3.2.2  Het Romeinse Rijk 

Context
Leerlingen kennen het begrip ‘de Romeinen’ als ze van de basisschool komen. 
Ze kennen Asterix en Obelix. Sommigen weten er al aanzienlijk meer van. 
Een aantal zal op vakantie Rome al eens bezocht hebben. Het activeren en 
benutten van die reeds aanwezige kennis is stimulerend voor de leerlingen.
Het exploreren vraagt in dit voorbeeld een lesuur. De docent heeft helder 
voor ogen wat hij uiteindelijk met de lessenserie wil bereiken aan kennisont-
wikkeling, aan de ontwikkeling van historisch denken en onderzoeken, zodat 
hij de voorkennis kan plaatsen in dat licht. 

Exploreeropdracht
“1. Verzamel wat je in je hoofd hebt opgeslagen.
De Romeinen. Asterix had er al last van en nu jullie de komende weken ook… 
Maar dan weet je ook heel veel over ze. Je maakt twee kolommen in je schrift 
onder de kop ‘Het Romeinse Rijk’. Die twee kolommen krijgen als titel: ‘a. 
Wist ik zelf al’ en ‘b. Vond ik zelf’.
In stilte ga je eerst kolom a. vullen. Om je op weg te helpen staan hier 
enkele hints, maar voel je vrij andere onderwerpen te gebruiken, want mis-
schien heb je je op de basisschool al wel eens verdiept in de Romeinen.
Mogelijke kopjes:
l Het ontstaan van het Romeinse Rijk
l De ligging van het Romeinse Rijk
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l Het Romeinse leger
l Het Romeinse leven
l De ondergang van het Romeinse Rijk
l Rome
l Belangrijke, bekende Romeinen
l De relatie tussen Asterix & Obelix en de Romeinen 

2. Pak nu de bronnen erbij.
Daarna ga je grasduinen in de bronnen die ik voor jullie heb meegenomen. 
En dan zet je wat je daar vindt in kolom ‘b. Vond ik zelf’. Zet de bron erbij. 
Dat hoort zo.

3. Bedenk nu over welk onderwerp je de komende tijd meer wilt weten. Bij-
voorbeeld: ‘Ik wil weten hoe badhuizen eruitzagen, wie er gebruikmaakten 
van de badhuizen, en waarom er niet gewoon een bad was in de huizen zelf.’ 
Want terwijl we met het hoofdstuk bezig zijn, geef ik ook tijd om te werken 
aan een product waarin je één aspect van het Romeinse leven belicht. En 
daar komt onder andere aan de orde hoe jij, als je in die tijd geleefd had, met 
dat element, dat aspect, te maken zou hebben gehad. 
Over dat onderwerp moet je in een groepje van vijf leerlingen in 5 minuten 
kunnen vertellen. Ieder in het groepje maakt dan aantekeningen – maar dat 
is pas over een paar weken.

4. Terugblik nu 
Vertel aan je buurman wat je gevonden hebt en in welk onderwerp je je gaat 
verdiepen.”

Commentaar
Het is een gegeven dat het activeren van voorkennis en het exploreren van 
enkele bronnen vaak overgeslagen wordt omdat het te veel tijd kost. Het 
verlangen de stof af te krijgen is voor veel docenten een drijfveer om snel te 
werken. En om Frits van Oostrom5 te citeren: “Sommige docenten reduceren 
zichzelf tot amanuensis van de methode.” Onderwijs is niet een emmer vul-
len, maar een vuur ontsteken (Yeats). 
Regelmatig krijgen de leerlingen de opdracht iets aan hun buurman uit te 
leggen. De docent kiest hiervoor vanuit de wetenschap dat als leerlingen 
gedwongen worden iets onder woorden te brengen, ze de leerstof beter 
begrijpen en beter opslaan.
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3.2.3  Sparen en beleggen

Context
Als start van een lessenserie bij het hoofdstuk Sparen en beleggen in de 
methode begint de docent zijn inleiding met: “Jongelui, sparen of beleggen? 
Daar hebben we het over. We zijn een spaarzaam volk. In ons land staat zo’n 
80 miljard euro op spaarrekeningen: een 8 met tien nullen, 80.000.000.000. 
De overheidsschuld is overigens 350 miljard. Maar nu terug. Je zit nu in de 
vijfde. Binnen afzienbare tijd ga je op jezelf wonen. Eerst een aantal jaren 
een kamer huren, als studerende. Als we nu eens spelen dat je op je 27e een 
huis wilt gaan kopen – je bent nu ongeveer 17 – dan is de vraag hoe je aan 
geld komt om straks een mooi startkapitaal voor de aankoop van dat huis te 
hebben. We spelen ook dat je nu al 1.500 euro op je Easy Blue of zo’n soort 
jeugdrekening hebt staan. Je gaat tijdens je studie ook nog een bijbaantje 
zoeken. Callcenter bij een energiemaatschappij lijkt me wel wat voor jullie. 
Wat is nu de komende tien jaar het verstandigst: sparen of beleggen?”

Exploreeropdracht
Stap 1
“Denk eens na, in je eentje.
Teken een Venndiagram in je schrift.
Zet zoals op het bord boven de eerste cirkel ‘sparen’ en boven de tweede 
‘beleggen’.

 

Sparen? Beleggen? Oude sok?

kenmerkend	
voor	
sparen

kenmerkend	
voor	

beleggen

sparen beleggen

geldt	voor
sparen	

én	
beleggen
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Noteer wat kenmerkend is voor sparen en wat voor beleggen en ook wat voor 
beide geldt.”

Stap 2
Bronnen raadplegen
“Als je de vorige opdracht klaar hebt ga je in enkele bronnen op zoek naar 
aanvullingen op wat je al wist. Je krijgt daar een half uur voor. Ik loop rond 
om te kijken of je voorkennis in het Venndiagram correct is en ik stel je vra-
gen als ik iets niet snap van wat je opschrijft. 

Vervolg
Heb je dat gedaan, dan schrijf je een kort pleidooi voor sparen of beleggen 
of een combinatie van die twee. Allemaal weten we in welk tijdsgewricht 
we nu leven, eentje met zekerheden, maar ook met grote onzekerheid. Je 
pleit voor die vorm die volgens jou over tien jaar het meest oplevert, zodat 
je een aardige som geld hebt als je dat huis wilt gaan kopen. Ga je sparen 
(hoe dan?), beleggen (hoe dan?) of stop je het in een oude sok? In alle drie 
de gevallen moet je erbij betrekken dat je de komende jaren met bijbaantjes 
geld verdient dat je niet allemaal opmaakt. Tenslotte wil je straks een leuk 
huis kunnen kopen.
De komende tijd ga ik jullie diepgaand verwennen met kennis over en inzich-
ten in sparen en beleggen. Inzichten in obligaties en aandelen, in deposito's 
en andere vormen van sparen, kortom we werken dit hoofdstuk door. Aan het 
eind kijk je of je met je kennis en inzicht van dan je pleidooi overeind kunt 
houden of dat je tot een nieuw pleidooi komt. En dan spreken we elkaar over 
tien jaar weer, hè?”

Commentaar
Het boek Wat werkt in de klas (2009) van de Amerikaanse onderwijsonder-
zoeker Robert Marzano bevat de uitkomsten van onderzoek naar effectieve 
doceerstrategieën. Het onderzoeken van overeenkomsten en verschillen blijkt 
een zeer effectieve strategie te zijn, die het leren zeer bevordert. Dat is wat 
de docent hier vraagt. Hij organiseert op deze manier het analytisch denken 
van zijn leerlingen. Daarnaast gaan de leerlingen bij de tweede opdracht, de 
feitelijke exploreeropdracht, voor hen nieuwe feiten en begrippen koppelen 
aan hun voorkennis. 
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3.3  Exploreren bij de exacte vakken

Exploreren is een werkwoord dat bij de exacte vakken past. Het staat dicht 
bij onderzoeken. Tijd besteden aan het exploreren van onderwerpen bevor-
dert de onderzoekende houding en nieuwsgierigheid van leerlingen. Nieuws-
gierigheid, benieuwd zijn hoe iets zit, is de basis van dieper leren.
Kenmerk van het exploreren van een onderwerp of thema is dat leerlingen 
gaan onderzoeken wat dat thema hun aan ‘leerstof’ te bieden heeft, leer-
stof waar ze nieuwsgierig naar zijn of worden. Door te exploreren krijgen 
leerlingen overzicht over een onderwerp en gaan ze verbanden zien tussen 
onderdelen ervan, zonder al alles te begrijpen en in detail te kennen. Ook 
gaan ze de onderdelen van het onderwerp van een lesprogramma in een gro-
ter verband zien, in de context van de maatschappij en de materiële wereld.
Daarnaast worden tijdens het exploreren de grenzen van het onderwerp dui-
delijk, al dan niet met hulp van de docent. Dit begrenzen is een belangrijk 
aspect, want bij leerlingen heeft vaak alles met alles te maken, hangt alles 
met alles samen.
Bij een project of het werken aan een (profiel)werkstuk kunnen leerlingen 
na het exploreren van het thema een bewustere keuze maken voor het deel-
onderwerp dat ze willen aanpakken en kennen ze beter de plaats van het 
gekozen onderwerp in het geheel. Mogelijke bronnen voor het exploreren 
bij exacte vakken zijn talrijk en gevarieerd: experimentjes doen, spelen met 
spullen, materialen binnen en buiten de school bekijken, schriftelijk materi-
aal doorkijken, zoeken op internet, experts bevragen.

3.3.1  Magnetisme

Context
In 4 havo staat in een dubbeluur (100 minuten) de start van het hoofdstuk 
Magnetisme op het programma. De leerlingen gaan in groepjes exploreren.

Exploreeropdracht
“Ga met een reeks materialen die met dit onderwerp te maken hebben: mag-
neten, ijzervijlsel, verschillende metalen, een groot kompas en een bord 
waarop 64 (8 bij 8) kleine kompasjes zijn gemonteerd, ‘spelen’ en zoek uit 
wat je met die spullen kunt doen en wat je eraan kunt ontdekken. Vertel 
elkaar ook wat je al van magnetisme weet. Straks in het tweede deel van 
de les moet elk groepslid kunnen vertellen wat jullie allemaal te weten zijn 
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gekomen, moeten jullie een experiment kunnen laten zien en geven jullie 
aan welke vragen jullie nog over dit onderwerp hebben.”

Lesbeschrijving
De leerlingen zijn de eerste 50 minuten intensief met het materiaal bezig. Er 
wordt geopperd, tegengesproken, onderzocht, gelachen, in het boek gekeken 
en met een schuin oog gespiekt bij andere groepen. De docent loopt rond en 
prikkelt door vragen te stellen en kleine aanwijzingen te geven de groepjes 
tot verder experimenteren:
“Hoe komt dat?”
“Hoe noemen we dat?”
“Waar wordt dat toegepast?”
“Dat heet een noord- en zuidpool.”
“Dat zijn veldlijnen.”
“Draai die eens om!”

In het tweede deel presenteren de groepjes hun bevindingen inclusief een 
experiment aan de klas. Het exploreren gaat verder door vragen en opmer-
kingen uit de klas. De experimenten worden iets aangepast uitgevoerd. Het 
ene idee roept weer een ander experiment op. De docent noteert vondsten 
en ideeën op het bord, waarbij hij de woorden overneemt die de leerlingen 
gebruiken. Hij voegt zelf nog geen vaktaal toe:
“Muntjes die niet-magnetisch zijn, blijken magnetisch te worden als ze aan 
een magneet hangen en zelfs aan een hoefijzervormige magneet in een boog 
van de ene pool naar de andere pool te blijven hangen. ‘Het lijken wel veld-
lijnen’, merkt een leerling op. ‘Hoeveel kunnen eraan hangen?’, vraagt een 
ander.”

Vervolgstap
In het laatste kwartier krijgen de leerlingen de opdracht het betreffende 
hoofdstuk uit het boek erbij te pakken en te noteren welke leerstof tijdens 
het exploreren ter sprake is gekomen en welke niet. Iedereen moet voor zich-
zelf na afloop een beeld hebben van het werk dat hij of zij nog heeft te doen 
om het onderwerp magnetisme onder de knie te krijgen.

Commentaar
De invulling van dit dubbeluur is min of meer geïmproviseerd tot stand geko-
men. De docent moest de eerste 50 minuten ook een groep 5-havoleerlingen 
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natuurkunde in het lokaal ernaast in de gaten houden, die bij afwezigheid 
van hun docent zelfstandig met opdrachten uit het boek aan de slag moes-
ten. Hij was verrast door de betrokkenheid van alle leerlingen bij het spelen 
met en onderzoeken van de magnetische spullen. Sommige leerlingen die in 
andere lessen minder gemotiveerd waren, bleken een voortrekkersrol op zich 
te nemen. Andere, minder gemotiveerde leerlingen werden door het speelse 
karakter van de opdracht en het enthousiasme van hun medeleerlingen mee-
gezogen in het exploreren.
Toen in het laatste kwartier de inhoud van het hoofdstuk uit het boek erbij 
kwam, bleken alle proefjes op twee na al gedaan te zijn en hadden sommige 
leerlingen de opdrachten van de eerste twee paragrafen al af. “Die waren zo 
makkelijk”, zeiden ze. De docent stelde vast dat alleen de eennalaatste para-
graaf nog klassikale aandacht behoefde. Twee leerlingen waren zo enthou-
siast over supermagneten, dat ze van plan waren daar hun profielwerkstuk 
over te gaan maken.

3.3.2  De natuurkunde achter de medische beeldvorming

Context
3 Havo begint bij natuurkunde aan een nieuw hoofdstuk: Medische beeldvor-
ming. Natuurkunde speelt een grote rol bij alle technieken voor medische 
beeldvorming, zowel bij de dokter als in het ziekenhuis.
Nadat de voorkennis is opgehaald, krijgen de leerlingen de opdracht in groe-
pen een van de technieken te exploreren die gebruikt worden voor medische 
beeldvorming en daar in een les een PowerPoint-presentatie over te maken 
die aan de klas gepresenteerd zal worden.

Exploreeropdracht
“Zoek op internet plaatjes, filmpjes en/of simulaties over de jullie toebe-
deelde techniek van medische beeldvorming en verdiep je in de natuurkunde 
die daarbij aan bod komt. Wat houdt de techniek in? Waarvoor wordt deze 
gebruikt en welke natuurkunde hoort daarbij? Over tien dagen kunnen jullie 
donderdag het tweede uur gebruiken om de PowerPoint in elkaar te zetten. 
De twee lessen daarna vinden de presentaties plaats.”

Lesbeschrijving
In de eerste les over het hoofdstuk Medische beeldvorming is de leerlingen 
de taak en het tijdpad duidelijk gemaakt. Daarna vertellen de leerlingen 
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in groepjes van vier elkaar over meet-, foto- en scantechieken die zij of 
vrienden/familie bij dokter- of ziekenhuisbezoek hebben meegemaakt. Na 20 
minuten wordt elk groepje gevraagd een sprekend voorbeeld aan de klas te 
vertellen. De docent noteert de verschillende meet- en scanmethodes op het 
bord: oogboldrukmeting, echoscopie, röntgenfoto’s, MRI-scan, sterktemeting 
voor brillenglazen, dopplereffect bij echoscopie, botscan, audiogram, enzo-
voort. Enkele persoonlijke, nogal heftige verhalen leiden tot een bijzonder 
intieme sfeer, je kon een speld… Op deze manier heeft de docent de voor-
kennis boven tafel gehaald.
Vervolgens gingen de leerlingen aan de slag met verschillende technieken.
In de les daarna kwamen al de eerste verhalen over mooie filmpjes en inter-
actieve simulaties aan bod, daarnaast kwamen een paar leerlingen met 
nieuwe ziekteverhalen. Ook werden de eerste vakinhoudelijke vragen aan de 
docent gesteld. Deze ging daar niet op in en deelde een meerkeuzetoets uit 
om de vakinhoudelijke voorkennis nauwkeuriger te peilen en de aandacht te 
vestigen op de natuurkunde achter de technieken. Aan het eind van deze les 
is een beoordelingsformulier voor de PowerPoint-presentatie uitgedeeld en 
besproken. De presentaties worden aan de hand van het formulier door de 
andere groepjes en de docent beoordeeld. Het cijfer telt voor een kwart mee 
bij de toets van het hoofdstuk.

Vervolg
De lessen uit het boek over de natuurkunde achter de technieken.

Commentaar
De leerlingen waren duidelijk meer gemotiveerd en de docent vond ze ook 
meer bedreven in het werken aan het hoofdstuk in het boek dan de 3-havo-
klassen van het jaar ervoor. Tijdens de presentaties kreeg de docent een goed 
beeld van welke natuurkunde in de volgende lessen nog expliciet aan de orde 
moest komen.
De ervaringen met deze lessenserie wijzen erop dat exploreeractiviteiten de 
motivatie bevorderen en dat de gebruikte tijd later ingelopen wordt.

3.3.3  Verbranding, een andere aanpak

Context
Een van de hoofdstukken in het scheikundeboek in 3 havo gaat over ver-
branding. Het is een hoofdstuk met een aantal leuke proeven. Tegelijk zitten 
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er ook een aantal lastige zaken in: reactieschema’s van verbrandingen, ver-
brandingsproducten, onvolledige versus volledige verbranding en reagentia.
De docente besluit tot een andere aanpak, met in haar achterhoofd de 
gedachte dat leerlingen waarschijnlijk al veel van verbrandingen afweten. 
Ze kennen het gasfornuis, de spiritusbrander, de barbecue en velen van hen 
hebben weleens fikkie gestookt of een brand(je) meegemaakt. Bovendien 
worden ze dagelijks met dit soort zaken in de media geconfronteerd.
Haar insteek is om de kennis van de leerlingen te gebruiken en om hen de 
kennis die ze al hebben of die ze makkelijk kunnen opzoeken, te laten inbren-
gen. Zij wil dat de informatie die zo boven tafel komt, met iedereen wordt 
gedeeld en dat iedereen bij onduidelijkheden doorvraagt. De informatie die 
de leerlingen inbrengen moet ook in de oefentoets en de toets terugkomen. 
Het samenwerken als groep is een ander doel, evenals het presenteren van de 
informatie. Dit idee heeft geresulteerd in een geheel andere lesopzet.
Eerst wordt de voorkennis die bij de leerlingen aanwezig is geïnventariseerd. 
Deze wordt in gezamenlijk overleg over zes rubrieken verdeeld en vervolgens 
worden bij deze rubrieken kopjes bedacht. De groepen kiezen uit deze rubrie-
ken of een combinatie daarvan het thema voor hun groep.

Exploreeropdracht
“Exploreer jullie thema door overal vandaan zo veel mogelijk informatie over 
het thema te verzamelen. Volgende week woensdag het tweede uur kiezen 
jullie daaruit de belangrijke, interessante en voor iedereen nuttige informa-
tie en zetten jullie die op maximaal vier A4’tjes. 
In elk van vier opeenvolgende lessen presenteert steeds iemand anders uit 
elke groep gedurende 5 minuten één A4’tje informatie over het groepsthema. 
Deze informatie wordt vermenigvuldigd en uitgedeeld aan de anderen. Deze 
stellen bij onduidelijkheden vragen en bewaren de informatie ter lering (voor 
de toets). Er zijn zes groepen, dus zes personen per les en in de vier lessen 
20 minuten informatie per thema.”

Lesbeschrijving
De eerste les
Na een korte introductie van de docent: “We gaan het anders doen, het boek 
is de komende lessen niet nodig!”, geeft zij de opdracht om als groepje 
(van vier) zo veel mogelijk woorden op te schrijven met daarin ‘brand’. Na 
ongeveer 10 minuten inventariseert de docent op het bord: brandstof, brand-
weer, brandslang, brandwond, brandewijn, brandweerman, brandweervrouw, 
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bosbrand, Brand bier, brandpreventie, brandje, brandweerauto, veenbrand, 
brandstof, Rembrandt, brandwacht, benzinebrand, enzovoort.
Nu moeten de groepjes aan de woorden met ‘brand’ nog twintig woorden toe-
voegen die met brand te maken hebben (ongeveer 5 minuten). Daarna moet 
elk groepje een vel tekenpapier (A2) door het te vouwen in zessen verdelen 
en de woorden zo goed mogelijk naar thema over de zes vakken verdelen. De 
docent inventariseert de gekozen thema’s weer op het bord en reduceert het 
aantal thema’s door onderwerpen te combineren tot zes: 
l Brandbare stoffen en verbrandingsapparaten
l Brandpreventie
l Verwondingen door brand
l Voorwaarden voor optimale verbranding en ontploffing
l Verbrandingsproducten en de gevolgen daarvan
l Aanslagen en bommen
Elk groepje wordt dan aan een van de thema’s gekoppeld en krijgt op voor 
volgende week woensdag zo veel mogelijk informatie te verzamelen.

Tussenlessen
In deze lessen komen onderwerpen uit het boek aan bod: de docent geeft 
uitleg over reactieschema’s van verbrandingen en aantoningsreacties. De uit-
leg staat ook op papier en wordt uitgedeeld. De leerlingen stellen vragen 
over onduidelijkheden en maken opdrachten. 
Tevens vraagt de docent naar de vorderingen met het verzamelen van infor-
matie. De groepjes laten zien wat ze al hebben en wisselen bronnen uit.

Lessen door leerlingen
De leerlingen vinden lessen waarin hun medeleerlingen voor de klas staan 
over het algemeen leuk. Het voor de klas staan en informatie geven is voor 
een aantal leerlingen spannend. Een goede oefening in presenteren dus. 
Medeleerlingen stellen ook regelmatig vragen. Ook de docent stelt af en toe 
een vraag om de gegeven informatie duidelijker te krijgen.
Door de leerlingen ingebrachte informatie gaat bijvoorbeeld over brandwon-
den, over het verschil tussen eerste-, tweede- en derdegraadsverbrandingen 
en over hoe je het percentage verbrande huid kunt vaststellen (één hand-
palm is één procent). Maar ook over de werking van handgranaten en mijnen 
en over het evacuatieplan van de school.
Tijd die overblijft na de presentaties van de leerlingen wordt gebruikt om een 
kleine demonstratieproef te doen, zoals water koken in een papieren bakje of 
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aardgas in een busje aansteken. Voordeel hiervan is dat in de begeleidende 
uitleg steeds verwezen kan worden naar de informatie die de leerlingen heb-
ben gegeven. Bij de genoemde proefjes ging die informatie over de ontbran-
dingstemperatuur van papier en over explosies.

Vervolg
Elke groep formuleert toetsvragen over de door hen aangeleverde informatie. 
De oefentoets is gebaseerd op deze vragen, een aantal andere vragen over 
de verzamelde informatie en een paar vragen over de leerstof die de docent 
inbrengt.
De leerlingen maken de oefentoets samen, en daarbij vinden er discussies 
plaats over de juiste antwoorden en worden leemten in de kennis duidelijk. 
De oefentoets is zo echt een toetssteen om vast te stellen wat je al weet en 
wat je nog moet leren. Na afloop worden de oefentoets en een uitwerking 
meegegeven om te gebruiken bij de voorbereiding op de toets.

Commentaar
Leerlingen vinden het vaak leuk zo vrij bezig te zijn, lesstof zelf aan te reiken 
en elkaar voor de klas te zien. De opzet werkt motiverend. Er komt veel meer 
informatie aan bod dan bij het traditioneel doorwerken van het hoofdstuk uit 
het boek. Doordat ze eerst hun thema exploreren door veel informatie te ver-
zamelen en ze die informatie daarna terugbrengen tot vier A4’tjes, leren ze 
voor iedereen interessante en nuttige informatie te selecteren. Daarbij komt 
dat zowel de leerlingen leerstof inbrengen als de docent, de expert (en bewa-
ker van de examenstof). Zo kunnen de leerlingen hun kennis goed opbouwen.

5. Prof. dr. Frits van Oostrom gaf leiding aan de Commissie Ontwikkeling Nederlandse Geschie-
deniscanon. Zie www.entoen.nu voor meer informatie over de canon.
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