
Stappenplannen  
“Keuze voor de leerling” en “Onderzoekend leren” 

Ga uit van lesstof voor de volgende week/weken. Bespreek wat jullie uit willen werken: “keuze voor 
de leerling”, of “onderzoekend leren”. Onderstaande stappen helpen bij het uitwerken. 

Keuze voor de leerling 
Ga voor de gekozen lesstof na welke keuze je aan kunt brengen voor: 

● onderwerp 
● soort opdracht 
● groepsgrootte 
● tempo 
● leerstijl 

Een combinatie hiervan is natuurlijk ook mogelijk. Soms lijkt onderwerp vast te liggen door een 
examenprogramma. Het helpt dan om de exameneisen te bekijken wat echt moet en welke ruimte 
toch mogelijk is. Is er beperkte keuze mogelijk in een pto? Dat kan aangepast worden. 

Onderzoekend leren 
1. Zoek in de lesstof bestaande, eventueel grotere opdrachten met een context. 
2. Ga binnen de opdracht op zoek naar een probleem dat voor de leerlingen relevant kan zijn. 
3. Omschrijf het probleem helder voor leerling, in de vorm van een vraagstelling. De 

vraagstelling moet de leerlingen voldoende houvast bieden om zelf met een oplosstrategie 
te komen. 

4. Laat bestaande deelvragen die al een vaste oplosstrategie hebben weg. 
5. Omschrijf duidelijk wat het product van de opdracht is (een presentatie, een uitkomst van 

een berekening). Kortom: leerlingen moeten weten wanneer ze geslaagd zijn. 
6. Maak een lesplanning met de volgende onderdelen:  

○ oriëntatie: waar gaat het probleem over, is de context duidelijk? 
○ plan van aanpak: laat leerlingen met elkaar nadenken over mogelijke 

oplosstrategieën, bespreek dit eventueel 
○ uitwerking: welke middelen (ICT!) zijn nodig om het probleem op te lossen? 
○ presentatie: op welke manier worden de uitkomsten gedeeld en geëvalueerd? 

7. Vragen om te bespreken:  
○ Wat wordt de rol van de leraar? 
○ Wat als leerlingen vastlopen? Hoe help je ze verder zonder het antwoord of een 

deel ervan te geven? 
○ Hoe evalueer je de uitkomsten? 
○ Wat doe je met snelle en langzame leerlingen? Denk aan samenstelling van 

groepjes. 
○ Hoe test je of alle leerlingen de kern van het probleem begrepen hebben? 

 
Bovenstaande stappen zijn losjes gebaseerd op: “Mascil, richtlijnen voor herontwerp” 
http://www.fi.uu.nl/publicaties/literatuur/2014_mascil_richtlijnen_voor_ontwerp.pdf 
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