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Voorwoord

Eind mei 2018 was het voor ons feest: wij mochten zelf weer eens ervaren hoe leuk het is om met 
kinderen over wetenschap te praten. De kinderen waren enorm nieuwsgierig en stelden zoveel 
vragen! In totaal kregen 95 basisschoolklassen in de omgeving Nijmegen bezoek van een 
hoogleraar. Op deze manier wilden we samen met basisscholen de 95e verjaardag van de Radboud 
Universiteit vieren. 

Een nog veel grotere inspanning werd afgelopen jaar geleverd door prof. dr. Anneke Smelik, prof. 
dr. Alexey Kimel en prof. dr. Agnes Akkerman. Zij hebben samen met hun onderzoeksteam en 
leraren een compleet project voor het basisonderwijs gerealiseerd. Ze bedachten activiteiten die de 
leerlingen inspireren voor eigen onderzoek; ze overlegden en discussieerden met leraren; ze gaven 
lezingen aan leerlingen en leraren; ze bezochten scholen, of nodigden de klassen uit om bij hen op 
bezoek te komen; en ze schreven tenslotte een inhoudelijke paragraaf waarin ze hun onderzoek 
begrijpelijk maken voor een breed publiek. 

De Radboud Universiteit wil door het uitreiken van de Radboud Science Awards van harte stimuleren 
dat de uitwisseling met het basisonderwijs in stand blijft. We vinden het belangrijk dat de dialoog 
met leraren actief blijft en dat samen wordt nagedacht hoe we de nieuwsgierigheid en onderzoe-
kende houding van kinderen het beste kunnen stimuleren. Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat de 
projecten bijdragen aan de kwaliteiten van onderzoekers. Wanneer onderzoekers hun onderzoek 
begrijpelijk kunnen maken voor kinderen, dan kunnen ze het aan iedereen uitleggen. 

Met deze boekenreeks van het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit (WKRU) kunnen alle 
scholen in Nederland wetenschappelijke doorbraken de klas in brengen. We hopen dat heel veel 
kinderen en leraren kennis mogen maken met de nieuwe onderwerpen; en wensen hen daarbij veel 
plezier! 

prof. dr. Han van Krieken
Rector magnificus van de Radboud Universiteit

prof. dr. Carl Figdor
Initiator WKRU en hoogleraar Immunologie aan het Radboudumc
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Hoe begeleid je leerlingen bij het vragen waar zij echt nieuwsgierig naar zijn? 

Dr. Harry Stokhof, docent-onderzoeker HAN Pabo en ALPO

Waarom vragen leren stellen?
Een vraag stellen is een krachtig middel om je bewust te worden van je eigen nieuwsgierigheid. 
Door vragen te formuleren wordt je belangstelling doelgericht en word je aangezet om actief 
nieuwe kennis en inzichten te zoeken. Zelf vragen stellen is dus een effectieve strategie om meer 
kennis over de wereld te verkrijgen en verdient daarom aandacht in ons onderwijs.

Over welke vragen hebben we het?
Leerlingen kunnen allerlei soorten vragen stellen in de klas. Ze stellen bijvoorbeeld hulpvragen  
- “Hoe moet ik dit doen?”, toestemmingsvragen - “Mag ik een nieuw potlood?”, of bevestigingsvra-
gen - “Is het zo goed?”. Dit hoofdstuk richt zich echter op de echt-willen-weten leervragen, in de 
wetenschappelijke literatuur bekend als “Sincere Information Seeking questions” (Van der Meij, 1994). 
Deze vragen onderscheiden zich van andere vragen omdat ze voortkomen uit eigen nieuwsgierig-
heid van de leerling, zich richten op het verwerven van kennis die nog ontbreekt en sterk motive-
rend zijn. Het zelf stellen en onderzoeken van deze vragen versterkt gevoelens van autonomie (ik 
mag het zelf) en competentie (ik kan het zelf) bij de leerlingen en daarmee de motivatie voor het 
leren. Tot slot lijken leerlingen ook meer te leren van echt-willen-weten vragen: ze onthouden de 
antwoorden beter en zijn ook beter in staat om verdiepende vervolgvragen te stellen (Ronfard et al., 
2018).

Hoe ziet het vraagproces eruit?
Globaal kun je het vraagproces in drie stadia onderscheiden: 1) het genereren, 2) het formuleren 
en 3) het beantwoorden van vragen (Van der Meij, 1994). In het stadium van genereren worden 
leerlingen zich bewust dat kennis ontbreekt, of dat nieuwe kennis niet overeenkomt met bestaande 
kennis. In dit stadium leidt verwondering tot het idee om een vraag te stellen, maar de eerste vragen 
waarmee leerlingen komen zijn meestal nog ongericht en niet onderzoekbaar. In het stadium van 
formuleren gaan leerlingen eerst proberen de passende woorden en formulering te zoeken om 
scherper te krijgen wat ze echt willen weten (verbal coding). Door te zoeken naar de juiste woorden 
en formulering ontdekken de leerlingen geleidelijk wat ze eigenlijk precies willen weten. Vervolgens 
besluiten leerlingen of en wanneer zij de vraag aan wie gaan stellen (social editing). Afhankelijk van 
de inschatting dat het passend is om de vraag te stellen en of er beschikbare bronnen zijn, kan een 
leerling de vraag wel of niet stellen. In het derde stadium van beantwoorden gaat de vragensteller 
op zoek naar een geschikte manier om informatie te verkrijgen: opzoeken (bestaande informatie 
vinden), uitzoeken (uit meerdere bronnen bestaande informatie met elkaar in verband brengen), 
onderzoeken (nieuwe informatie verzamelen door observeren, experimenteren of bevragen) of 
ontwerpen (oplossingen bedenken, maken en testen). Op basis van verzamelde informatie kan 
de leerling conclusies trekken. Tenslotte kan de leerling reflecteren of de verkregen informatie de 
leervraag voldoende beantwoordt en hoe zeker het antwoord is, dat is gevonden.

Hoofdstuk 1 Vragen leren stellen
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Vragen stellen als dynamisch proces
Vragen stellen lijkt een logisch stap-voor-stap proces, maar in werkelijkheid lopen de stappen 
herhaaldelijk door elkaar en is het een dynamisch iteratief proces. Met name het genereren en het 
formuleren van vragen kunnen sterk met elkaar vervlochten zijn. De eerste aanvankelijke vragen van 
leerlingen missen vaak nog richting, of drukken nog niet altijd de bedoeling van de vragensteller uit. 
Leerlingen hebben dan nog niet scherp wat ze precies missen aan kennis, of ze zoeken naar woorden 
om hun nieuwsgierigheid vaste vorm te geven. Het formuleren van de aanvankelijke vragen kan 
leerlingen bewuster maken van eigen belangstelling, interesses, bedoelingen en missende kennis. 
Dit voortschrijdend inzicht kan de focus van de vraag aanscherpen of de richting van de vraag 
veranderen. Maar ook het vinden van voorlopige antwoorden kan de formulering van een vraag 
aanscherpen. Door de aanvankelijke vragen van de leerling krijgt de leraar inzicht in belangstelling, 
interesses, bedoelingen en missende kennis bij de leerlingen en kan deze inzetten bij het begeleiden 
van leerlingen in de vervolgstappen. Vragen stellen kan aanstekelijk werken: de antwoorden op de 
eerste vragen kunnen nieuwe vragen oproepen. Zo kunnen vragen geleidelijk steeds gerichter en 
bewuster worden ingezet om inzichten over het onderwerp op te bouwen. Misschien is het ultieme 
doel wel dat leerlingen door een doorgaande cyclus van vragen genereren, formuleren, beantwoor-
den en nieuwe vragen genereren tot steeds diepere inzichten over de leerstof komen. Zo ervaren 
leerlingen dat zij door vragen stellen vanuit eigen nieuwsgierigheid in staat zijn om de wereld steeds 
beter te begrijpen.

Leren om te vragen?
Er is relatief veel onderzoek gedaan naar hoe leerlingen kunnen leren om vragen te stellen. De 
instructiebenadering is één manier: met de instructiebenadering leren leerlingen om bepaalde typen 
vragen te stellen. Via verschillende methoden kunnen leraren bepaalde typen vragen bij leerlingen 
oproepen, bijvoorbeeld via het aanbieden van vraagwoorden (wie, wat, waar, wanneer, waarom, 
hoe) of het gebruik van vraagstarters (Wat gebeurt er als ik … vergelijk met…?).  
Uitgangspunt bij de instructiebenadering is dat bepaalde typen vragen wenselijker zijn dan andere. 
Een veelgebruikte indeling is de taxonomie van Bloom (1969). In deze taxonomie wordt onderscheid 
gemaakt tussen lagere en hogere orde vragen. Lagere orde vragen richten zich op kennis, inzicht en 
toepassen. Hogere orde vragen richten zich op analyseren, evalueren en creëren. Er wordt veronder-
steld dat hogere orde vragen leerlingen tot dieper leren zouden brengen en dus gewenster zou zijn. 

Echter, de effecten van de instructiebenadering zijn niet eenduidig. Voor de korte termijn lijkt de 
instructiebenadering relatief succesvol: uit experimentele studies blijkt dat leerlingen meer het 
beoogde type vragen gaan stellen en dat dit bijdraagt aan het leren. Maar voor de lange termijn 
en in andere situaties worden geen effecten gevonden van de instructiebenadering op het soort 
vragen dat leerlingen stellen en of dit bijdraagt het leren. Daarnaast suggereert onderzoek van 
Jirout en Klahr (2011) dat de instructiebenadering leerlingen niet helpt om in nieuwe situaties hun 
nieuwsgierigheid als vraag te formuleren. Kortom, het leren om bepaalde typen vragen te stellen 
helpt leerlingen onvoldoende om gericht de wereld te kunnen verkennen en begrijpen.

Drie factoren lijken een rol te spelen in de verklaring voor het beperkte succes van de instructiebe-
nadering. Op de eerste plaats is het risico van de instructiebenadering, dat het vragen stellen voor 
leerlingen een kunstje wordt, gericht op het “kunnen formuleren” en niet op het “echt willen weten”. 
De vaardigheid om vragen te formuleren wordt echter pas betekenisvol als de vragen een uiting 
zijn van de nieuwsgierigheid van de leerling. Op de tweede plaats is het twijfelachtig of een hogere 

orde vraag altijd de “betere” vraag is. Een feitenvraag kan net zo belangrijk zijn als een analysevraag. 
Bijvoorbeeld als een leerling bij het thema ‘Rivieren’ vraagt: “Wat betekent het woord ‘meanderen’ 
eigenlijk?” Dit is een simpele vraag gericht op feitenkennis (een definitie), waarvan het antwoord 
echter essentieel is voor het begrijpen van het onderwerp. Daarbij komt, dat door eerst feitenvragen 
te stellen vaak de verwondering gevoed wordt, die later leidt tot diepere vervolgvragen (Martinello, 
1998). Het gaat dus eigenlijk om het juiste type vraag op het juiste moment. Tot slot zegt de formu-
lering die leerlingen geven aan hun aanvankelijke vraag niet meteen iets over de bedoeling van de 
vragensteller. Als de leerling bijvoorbeeld zegt: “Ik wil iets weten over een dino-ei?”, is voor de leraar 
nog onduidelijk waar de leerling precies nieuwsgierig naar is. Zeker in het begin is het voor leerlin-
gen lastig om precies te weten wat ze willen weten en hoe ze dat moeten formuleren. Leerlingen 
hebben tijd, ruimte en vertrouwen nodig om dit te ontdekken. 

Vragen om te willen weten!
De instructiebenadering kent dus zekere voordelen, maar is voor leerlingen niet voldoende om 
te leren hoe je nieuwsgierigheid kunt uitdrukken in vragen. Daarom is in de laatste 20 jaar een 
alternatieve benadering ontwikkeld: de motivationele benadering. In deze benadering ligt de nadruk 
op de echt-willen-weten vragen. Om dit soort vragen op te roepen worden leerlingen eerst bewust 
gemaakt van hun nieuwsgierigheid en eigen voorkennis, voordat zij gaan nadenken over het 
formuleren van vragen. Pas als bij leerlingen de eerste aanvankelijke vragen zijn opgeroepen, wordt 
in dialoog met de leerlingen gezocht naar de juiste vorm en focus van hun vragen om hun nieuws-
gierigheid te verwoorden en te richten. De kunst bij het formuleren is om de juiste woorden te 
vinden om de nieuwsgierigheid te vangen en om de vraag helder te krijgen. Door leerlingen te leren 
hun nieuwsgierigheid te vertalen in eigen leervragen, ontwikkelen zij een cruciale vaardigheid om 
gericht zelfstandig hun leef- en belevingswereld te kunnen onderzoeken en beter te leren begrijpen.

Leerlingen van De Lappendeken hebben veel vragen over magneten aan prof. dr. Alexey Kimel
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Uitdagingen in begeleiding
Wat zijn de uitdagingen voor leraren in de begeleiding van leervragen in de motivationele bena-
dering? In het algemeen is het een uitdaging de balans te vinden tussen ruimte bieden en sturing 
geven. Ruimte is nodig om echt-willen-weten leervragen op te roepen. Omdat interesses en 
voorkennis tussen leerlingen verschillen, moeten hun vragen ook kunnen verschillen qua inhoud, 
denk- en leerniveau en vormen van onderzoek. Sturing is nodig om leerlingen leerstofdoelen te 
laten behalen en om hen gericht te laten oefenen met onderzoeksvaardigheden. Zonder sturing is 
onderzoekend leren minder effectief (Lazonder & Harmsen, 2017). De verschillende fasen kennen 
daarnaast hun eigen uitdagingen (zie kader).

Ondersteuning voor de vraagbegeleiding
Om leraren te ondersteunen bij deze vraagstukken en uitdagingen heb ik een scenario voor 
begeleiding van vraaggestuurd leren ontwikkeld in nauwe samenwerking met leraren uit het basis-
onderwijs (Stokhof, 2018). Het scenario geeft een chronologische beschrijving van opeenvolgende 
werkvormen en coachingsvragen. Leraren kunnen dit met diverse keuzeopties naar eigen voorkeur 
invullen. Uit flankerend onderzoek bleek het scenario niet alleen geschikt voor het begeleiden van 
vraaggestuurd leren door verschillende leraren in diverse basisscholen, maar bleken leerlingen door 
eigen leervragen hun kennis over de leerstof te verbreden en te verdiepen. 

Voor de uitdagingen in de fase van het genereren: “Hoe kom je aan authentieke leervragen die 
gericht zijn op de leerstof?”, zijn in het scenario twee samenhangende werkvormen ontwikkeld: 
het maken van een klassenmindmap en het houden van een vragenbrainstorm. Door samen een 
klassenmindmap te maken, kunnen leraren inzicht krijgen in de collectieve voorkennis van de leerlin-
gen. Door hun voorkennis uit te wisselen, te ordenen, en te vergelijken wordt de nieuwsgierigheid 
van leerlingen aangewakkerd en hun aandacht gericht op: “Wat weten wel al wel, en wat nog niet 
(zeker)?”. Door het organiseren van een vragenbrainstorm maken leraren gebruik van het collectieve 
vermogen van de groep om vragen te stellen. Leerlingen oefenen tijdens de brainstorm om hun 
nieuwsgierigheid te formuleren als echt-willen-weten vragen en stimuleren elkaar hierin. Door 
leerlingen zoveel mogelijk vragen over de gezamenlijke voorkennis in de klassenmindmap te laten 
bedenken, verzamelen leraren binnen korte tijd een brede collectie van aanvankelijke echt-willen-
weten vragen van de leerlingen over de leerstof. 

Voor de uitdaging in de fase van formuleren: “Hoe zorg je dat leervragen de breedte en diepte 
van de leerstof verkennen en onderzoekbaar zijn voor de leerlingen?”, kan de leraar samen met de 
leerlingen de opbrengst van de vragenbrainstorm bespreken. Uitgangspunt in dit gesprek is dat elke 
vraag kan bijdragen tot leren, maar dat drie criteria de leerwaarde van de vraag bepalen: relevantie, 
leerpotentie en onderzoekbaarheid. Relevantie betreft de relatie van de vraag met het onderwerp: 
“Over welke kernconcepten gaan we iets leren als we deze vraag gaan onderzoeken?” Leerpotentie 
betreft de mogelijke leeropbrengst van de vraag: “Wat voegt het antwoord van deze vraag mogelijk 
toe aan wat we al weten?” Onderzoekbaarheid betreft de mate waarin leerlingen de leervraag 
kunnen beantwoorden: “Is de leervraag onderzoekbaar (te maken) binnen de ons beschikbare tijd 
en mogelijkheden?” 

In de fase van genereren

• Hoe wek je belangstelling op voor de leerstof?

• Hoe activeer je relevante voorkennis over de leerstof?

• Hoe roep je de verwondering op die leidt tot vragen over de leerstof?

• Hoe zorg je dat leerlingen hun vragen ook echt stellen (zowel bedenken dat je een vraag zou kunnen stellen als 

ook de vraag durven stellen)?

In de fase van formuleren

• Hoe zorg je dat leerlingen hun nieuwsgierigheid formuleren als onderzoekbare vragen?

• Hoe zorg je ervoor dat alle belangrijke aspecten van de leerstof aan bod komen?

• Hoe bereik je dat leelingen diepere inzichten en verbanden ontdekken en leren?

• Hoe ondersteun je de formulering van leervragen zonder de oorspronkelijke belangstelling en bedoeling te 

verliezen?

In de fase van beantwoorden

• Hoe kun je leerlingen ondersteunen om antwoorden te vinden of te maken/ontdekken?

• Hoe ga je om met de diversiteit van mogelijke onderzoeksmethoden bij eigen leervragen?

• Hoe zorg je dat leerlingen toegankelijke en relevante bronnen kunnen gebruiken?

• Hoe zorg je dat leerlingen “eerlijk” onderzoek gaan doen?

• Hoe zorg je dat leerlingen leren van elkaars vragen en antwoorden?

• Hoe weet je wat de leerlingen geleerd hebben van eigen en andermans vragen?

Uitdagingen bij het begeleiden van de verschillende fasen van vragen stellen

Leerlingen van De Wegwijzer bestuderen met aandacht een stukje stof door een vergrootglas
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maar ook de vervolgvraag (want het proces is niet af met het antwoord). De klassenmindmap wordt 
gebruikt om zichtbaar te maken: “Wie is met welk onderwerp en welke vraag bezig? Welke tus-
sentijdse opbrengsten kunnen al uitgewisseld worden? Wie kan bronnen of mogelijke oplossingen 
aandragen? Wat hebben we nu geleerd over het onderwerp op die hoofdtak van de mindmap?” 
Vooral leraren die leerlingen actief betrekken bij het organiseren van de uitwisseling via de mind-
map zien dat leerlingen met en van elkaars vragen gaan leren. 

Meerwaarde voor de vraagbegeleiding
Mijn onderzoek naar de begeleiding van vraaggestuurd leren toont aan, dat 80% van een groep 
geïnteresseerde leraren het scenario een relevante, haalbare en effectieve methode vinden om leer-
vragen te begeleiden (Stokhof, 2018). Deze leraren willen het scenario graag in de toekomst blijven 
gebruiken en zien mogelijkheden om dit voor de eigen situatie verder aan te passen. Het scenario 
biedt leerlingen zowel autonomie om eigen inbreng te geven, als structuur om eigen leervragen 
te richten en te formuleren. Bovenal blijkt dat leerlingen dan niet alleen van hun eigen leervragen 
leren, maar ook een breder en dieper inzicht ontwikkelen over de gehele leerstof. Meer uitgebreide 
en gedetailleerde informatie over het scenario is te vinden in de handleiding, die gratis beschikbaar 
is op www.researchgate.com (Stokhof et al., 2016).

Door de aanvankelijke leervragen uit de brainstorm te bespreken aan de hand van deze criteria 
kunnen de leerlingen samen met de leraar onderzoeken welke leerwaarde een leervraag heeft en 
hoe die eventueel versterkt kan worden: “Kunnen we door de vraag te herformuleren zorgen dat 
deze beter bij het onderwerp past, dat we iets nieuws over het onderwerp leren of dat het door ons 
te onderzoeken is?”. De opbrengst van dit leergesprek is een selectie van betekenisvolle leervragen 
die relevant en onderzoekbaar zijn en leerpotentie hebben voor de leerlingen. Vervolgens kunnen 
leraren via een aantal stappen leerlingen de belangrijkste vragen laten prioriteren en hen een leer-
vraag naar keuze uit deze selectie laten adopteren. Opvallend daarbij is, dat een aanzienlijk aantal 
leerlingen dan voor een leervraag kiest, die zij zelf niet hebben ingebracht. Uitgangspunt blijft dat 
leerlingen een echt-willen-weten vraag kiezen om te onderzoeken, en die blijkt dus ook heel goed 
door een ander bedacht te kunnen zijn.  Een mogelijke werkvorm bij het waarderen is de inzet van 
“het vragenmachientje”, een vorm van visueel denkgereedschap om in samenspraak met leerlingen 
de leerwaarde van de vraag te verkennen en te versterken aan de hand van criteria (zie Van Baren-
Nawrocka & Dekker, 2019). 

In de fase van beantwoorden geeft het scenario structuur om zowel individuele leervragen te 
beantwoorden als ook om samen aan kennis over de leerstof te bouwen. In de begeleiding van deze 
fase wordt in het scenario gebruik gemaakt van de principes van coöperatief leren, werkbladen en 
de klassenmindmap. Het coöperatief leren is zichtbaar in de individuele aanspreekbaarheid van leer-
lingen voor het beantwoorden van de vragen, in de context van de collectieve verantwoordelijkheid 
die de hele klas draagt voor alle vragen. “Let op, het zijn niet jullie vragen, maar onze gezamenlijke 
echt-willen-weten vragen. Jullie zijn verantwoordelijk om ze voor ons als klas te gaan beantwoorden, 
maar wij zullen helpen als jullie er niet uitkomen.” Door leerlingen via werkbladen te laten bijhouden 
waar ze staan met beantwoorden van de verschillende vragen, wordt dit voor iedereen zichtbaar. 
Leerlingen noteren niet alleen de vraag, maar ook bijvoorbeeld de voorspelling, de onderzoeksme-
thode, voorselectie van bronnen, tips van leraar, het antwoord en de effectieve oplossingsstrategie 

Een leerling van De Lappendeken voegt een vraag toe aan de vragenmuur
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