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Presenter
Presentation Notes
Deze powerpoint en diverse artikelen en werkbladen voor onderzoeken met concept cartoons zijn te vinden op http://www.iederkindeentalent.nl/inspiraties/nascholingsmateriaal/ en kies dan concept cartoons.



Doelen wetenschap en 
techniekonderwijs 

Inhoud: 
Biologie, natuurkunde, 

scheikunde, techniek, milieu, zorg 
voor natuur, klimaat 

Methode: 
Onderzoeken 
Redeneren met bewijsmateriaal 

Presenter
Presentation Notes
Leerdoelen in W&T zijn inhoud en methode. De inhoud beslaat het gehele gebied van de natuurwetenschappen inclusief thema’s als voeding, milieu, gezondheid, etc. Kennis in de wetenschap wordt gegenereerd en verbeterd door onderzoek. Redeneren met bewijsmateriaal uit onderzoek/experimenten speelt een belangrijke rol.



Kerndoel 42 

De leerlingen leren onderzoek doen aan 
materialen en natuurkundige 
verschijnselen, zoals licht, geluid, 
elektriciteit, kracht, magnetisme en 
temperatuur. 

Presenter
Presentation Notes
Leren onderzoeken is kerndoel! Maar de kerndoelen leggen niet uit wat het is. Het Engelse science curriculum specificeert heel mooi wat volgens hen het onderzoeken inhoudt. www.nc.uk.net



Let op: 

 Leren Onderzoeken als doel (ervaren 
en leren hoe kennis “gemaakt” wordt 
…genereren en valideren van kennis) 

 
 Onderzoekend Leren als didactiek, als 

werkvorm om “inhoud” te leren, ook 
buiten W&T (er zijn veel andere 
werkvormen) 

Presenter
Presentation Notes
Maak verschil tussen leren onderzoeken (een leerdoel) en onderzoekend leren (een werkvorm). In de natuurwetenschappen is leren onderzoeken een leerdoel dat eigenlijk alleen door de ervaring van onderzoeken bereikt kan worden. In de didactiek is onderzoekend leren een middel om kennis over te dragen, maar er zijn ook veel andere manieren (werkvormen) om dat te doen.



Wat is onderzoek? 

Bas Haring: 
• Ik heb een vraag 
• Ik doe wat, meet of observeer 
• Ik kom tot een (voorlopig!) antwoord 

 
Heen-en-weer denken tussen begrippen 
en verschijnselen 

 

Presenter
Presentation Notes
De vraag kan van alles zijn, bijvoorbeeld vallen alle voorwerpen even snel? Of Is een kraai een intelligent?  En dan moet je iets verzinnen (observatie of experiment of zoeken naar andere informatiebronnen) om tot een antwoord te komen.Wat nog niet in dit eenvoudige modelletje van onderzoek zit is de rol van theorie. Over elke vraag hebben we altijd al wat ideeen (theorie) en die gebruiken we bij het zoeken naar een antwoord. Bijvoorbeeld, wat verstaan we onder intelligentie? Hoe passen we dat toe op een vogel? Hoe kunnen we dat meten? We denken dan heen-en-weer tussen onze theorie/voorkennis/begrippen en de verschijnselen die we waarnemen (bv vallende voorwerpen of het gedrag van een kraai).



De sneeuwman 

Presenter
Presentation Notes
Hoe krijg je kinderen aan het onderzoeken? Een van de manieren is gebruiken van concept cartoons. In bovenstaande cartoon: Wie heeft gelijk? Wat zijn de argumenten? Welke ervaringen kun je inbrengen die hier iets mee te maken hebben en die de uitspraken of ondersteunen of juist niet? 



Concept cartoons 

 Prikkelende uitspraken 
 Over dagelijkse verschijnselen 
 Zeer herkenbaar voor kinderen 
 Laagdrempelig 
 Neutrale presentatie van 

misconcepties en wetenschappelijk 
idee 
 

Presenter
Presentation Notes
Over de cartoon: er zijn verschillende argumenten. Een jas is warm doordat de lichaamswarmte wordt vastgehouden, niet doordat een jas zelf zou verwarmen. Een sneeuwman heeft geen lichaamswarmte. De jas werkt isolerend en zal het smelt proces zeker niet versnellen, tenzij de jas uit een warm huis komt en eerst zelf nog warmte afgeeft. Een ander argument is dat een donkere jas zonnestralen absorbeert terwijl de sneeuwpop zonnestralen weerkaatst. Dat stimuleert het smelten mogelijk wel enigszins. En zo denken we heen-en-weer tussen onze voorkennis en ervaring en het verschijnsel van smelten van de sneeuwman. Natuurlijk kunnen we dit alles ook uitproberen en onderzoeken in experimenten.



De sneeuwman 

Presenter
Presentation Notes
Moderne cartoonfiguren die meer kunnen aanspreken.



Drie mogelijkheden voor 
cartoon gebruik 
1. Inventarisatie van ideeën en 

voorkennis van kinderen    
2. Discussie met inbreng van 

argumenten uit ervaringen van de 
kinderen    

3. Aanzet tot zelf onderzoeken 

Presenter
Presentation Notes
Drie doelen waarvoor concept cartoons kunnen worden ingezet



Condensatie op glas: Hoe zou je dit 
verschijnsel kunnen onderzoeken? 

Presenter
Presentation Notes
Laat deelnemers experimenten bedenken om dit verschijnsel nader te onderzoeken. Eventueel werkblad over planning gebruiken of het specifieke werkblad in het bestand NatteGlazenConceptCartoon. OF gebruik de hierna volgende dia.



Werkblad Planning 
1. Wie denk je dat er gelijk heeft? Waarom? 
2. Bedenk een experiment om het 

verschijnsel verder te onderzoeken 
3. Beschrijf en maak een schets 
4. Wat verwacht je als uitkomst? 

 
 

Presenter
Presentation Notes
Vraag 3 is belangrijk, we willen dat deelnemers serieus nadenken over verschillende alternatieven.



Werkblad uitvoering 

1. Hoe heb je het experiment 
uitgevoerd? 

2. Wat heb je gezien/gemeten? 
3. Wat is je conclusie? 
4. Is er verschil met wat je verwachtte? 
5. Wat heb je geleerd? 

Presenter
Presentation Notes
Voor rapportering van het experiment en resultaten.



Mogelijke experimenten 

1. Deksel 
2. Warm en koud water 

vergelijken 
3. Gebeurt het ook bij 

andere vloeistoffen? 

Presenter
Presentation Notes
Voorbeelden van experimenten van kinderen. Kan het ook met coca-cola i.p.v. water? Of komt die condens van buiten het glas of van binnen, maar dan is de getekende opzet toch niet zo goed. Waarom niet?



Eerste ervaringen 

 Groepen 6-8 
 Enthousiast! 
 Onmiddellijk idee voor experiment en 

onmiddellijke uitvoering, te ondoordacht 
 Goede ideeën 
 Doorvragen van leerkracht is belangrijk 
 Drieslag verwachting/resultaat/conclusie 

 

Presenter
Presentation Notes
Ervaringen in groepen 6 - 8



Werkwijze 

2 lessen 
Les 1: discussie en planning van 
experiment, invullen van werkblad 
Les 2: Uitvoering van experiment en 
rapportering 

 
 Samenwerkend leren met rollen 



Nogmaals koud water 

Presenter
Presentation Notes
Je kunt de cartoon ook zo presenteren en kinderen zelf de ballonnetjes laten invullen.



Vallen 

Presenter
Presentation Notes
Ook een populaire cartoon met veel mogelijkheden.



Wat weet je zelf over 
vallen? Bespreek met je 
buren… 

Zijn de volgende uitspraken waar of niet waar? 
a) Een grote steen valt sneller dan een kleine want 

hij is zwaarder.  
b) Een blad papier valt langzaam vanwege de lucht.  
c) Een propje papier valt bijna net zo snel als een 

steen.  
d) Een paperclip valt langzaam want hij is klein.  
e) Een 2 Euro munt valt sneller dan 10 cent. 
Weet ik genoeg of moet ik nog wat bijspijkeren? 

 

Presenter
Presentation Notes
De uitspraken kunnen de discussie stimuleren.



Film 8ste 
Montessorischool 
STAIJ Amsterdam 

Presenter
Presentation Notes
Film op aanvraag verkrijgbaar voor besloten nascholing via Ed van den Berg.



Discussievragen 

 Was er redeneren met begrippen? 
 Was er redeneren met 

bewijsmateriaal? 
 Is dit geschikt voor kinderen in de 

basisschool? Welke groepen?  
 Alle soorten kinderen of zijn er 

beperkingen? 

Presenter
Presentation Notes
Discussievragen over de film, of over het WerkbladVallen.doc



Bungee jumpen 

De grote zal  
sneller vallen  
dan de kleine  
bij het springen 

De kleine zal 
sneller vallen 

Ze vallen even 
snel 

Presenter
Presentation Notes
Hebben we filmclips bij van groep 7, op aanvraag verkrijgbaar.



Film Europaschool 
Amsterdam 

Presenter
Presentation Notes
Op aanvraag



Schaduwen 

Presenter
Presentation Notes
Resultaten uit onderzoek op de Europaschool in Amsterdam. Zie artikel van Patricia Kruit, Fanny Wu, en Ed van den Berg in TdBeta 2013. Ook voor de volgende slides.



Herinnering na enkele 
weken (post-it) 



Geleerd over onderzoeken 



Niveaus redeneren met 
concept cartoons 
Kinderen: 
1. kunnen of willen geen discussie 
2. kiezen een mening.  
3. geven een argument. 
4. geven verdere argumenten voor hun keuze. 
5. reageren op argumenten van anderen. 
6. houden de discussie op verschillende manieren 

aan de gang. 
7. evalueren het bewijsmateriaal en komen tot een 

oordeel. 

Presenter
Presentation Notes
Niveaus van redeneren gebruikt door Stuart Naylor en Brenda Keogh in hun onderzoek.



Onderzoek (Naylor et al, 2007) 

 In 32 van 38 lesobservaties vond echt 
redeneren plaats met argumenten en 
bewijsmateriaal (leeftijd 7 – 9 jaar) 

 % redeneren steeg van 2% in gewone les 
naar 26% van de tijd in cartoon les 

 Kinderen verbeteren hun begrip wanneer 
hun mentale modellen en alternatieven 
expliciet worden gemaakt 

Presenter
Presentation Notes
Onderzoek gepubliceerd in Research in Science Education (Springer, Australie, 2007).



Concept cartoons 

 Beeldvorm + minimale tekst 
 Alledaagse situaties 
 Neutrale presentatie van 

misconcepties en wetenschappelijk 
idee 

 Uitdaging 
 Startpunt voor experimenteel 

onderzoek 
 Betrokkenheid leerlingen 

Presenter
Presentation Notes
Summary



Samengevat, concept 
cartoons 

 
Stimuleren leerlingen tot: 
 nadenken 
 argumenten formuleren  
 verlagen de drempel tot discussie 
 inspireren eigen experimenten 

 



Informatie 
 Engelse website: 
www.millgatehouse.co.uk 

 
 Nederlandse cartoon versie sinds 

voorjaar 2013 (Erik Groot-Koerkamp): 
www.denkenkunjeleren.nl  

 
 Meer informatie en NVON boek: 
E.van.den.berg@hva.nl 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.millgatehouse.co.uk/
http://www.denkenkunjeleren.nl/


Meer informatie 

 Ed van den Berg 
E.van.den.berg@hva.nl 
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