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inleiding 
 
Deze bouwsteen geeft de verworvenheden en ervaringen weer van de pilot ‘Werken in 
onderzoeksgroepen’, die in het schooljaar 2002-2003 is uitgevoerd in de groepen 5 tot 8 
van vier basisscholen. De pilot maakt onderdeel uit van het project Melkweg: Multimediale 
Educatieve Leeromgeving voor Kinderen op de digitale snelWEG. De computer, en met 
name het programma Inspiration, kreeg dan ook een belangrijke plaats in de activiteiten. 
 
De werkwijze ‘Werken in onderzoeksgroepen’ staat beschreven in het boek Interactief 
lezen en schrijven. Naar motiverend lees- en schrijfonderwijs in de midden- en 
bovenbouw van het basisonderwijs (Elsäcker & Verhoeven, 2001). Het is gebaseerd op de 
principes van interactief taalonderwijs, zoals het Expertisecentrum Nederlands die heeft 
geformuleerd. Dat betekent dat sociaal leren, betekenisvol leren en strategisch leren als 
uitgangspunten fungeren voor het werken in onderzoeksgroepen, zo lezen we in hoofdstuk 
1.  
In deze bouwsteen wordt veelvuldig verwezen naar onder andere de kopieerbladen en 
bijlagen die bij het boek ‘Interactief lezen en schrijven’ horen. Deze publicatie (boek 
inclusief kopieerbladen) is te bestellen bij het Logistiek Centrum Onderwijs 
(www.lcowijzer.nl). 
 
Bij het werken in onderzoeksgroepen, dat in hoofdstuk 2 uitgebreid wordt beschreven,  
werken kinderen gedurende een aantal weken in vaste groepjes aan de beantwoording van 
een of meer onderzoeksvragen bij thema’s uit de zaakvakken of aan de oplossing van een 
probleem. Om antwoorden te vinden op de vragen, gaan de kinderen op zoek naar 
informatie in boeken, tijdschriften of op het internet. Zij verwerken die informatie 
individueel in een werkstuk. Als alle werkstukken klaar zijn, presenteren de 
onderzoeksgroepen hun bevindingen als groep aan de andere kinderen. 
 
Om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren, moeten de kinderen de teksten die zij over 
het thema lezen, goed begrijpen. Begrijpend lezen is dan ook een belangrijke doelstelling 
van het werken in onderzoeksgroepen. In hoofdstuk 1 wordt beschreven waarom het 
werken in onderzoeksgroepen een bijdrage kan leveren aan het onderwijs in begrijpend 
lezen. 
 
Maar kinderen leren nog meer wanneer zij in onderzoeksgroepen werken, zo zien we in 
hoofdstuk 1. De kinderen breiden hun kennis van de wereld uit, leren allerlei nieuwe 
woorden, leren teksten te schrijven voor hun werkstuk en ontwikkelen 
samenwerkingvaardigheden, omdat zij hun onderzoek in groepen uitvoeren.  
 
In de pilot is bij het werken in onderzoeksgroepen gebruikgemaakt van de computer, en 
met name van het programma Inspiration. Inspiration is een computerprogramma waarmee 
kinderen gedachten, ideeën en teksten kunnen structureren en herordenen. Het programma 
heeft toepassingsmogelijkheden, die in verschillende fasen van het werken in 
onderzoeksgroepen kunnen worden gebruikt, zo zien we in hoofdstuk 3. We vinden in dat 
hoofdstuk verschillende voorbeelden van activiteiten waarbij Inspiration wordt gebruikt. 
Hoofdstuk 4 ten slotte geeft voorbeelden van activiteiten waarbij de onderzoeksgroepen 
gebruikmaken van andere ICT-mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld internet en e-mail. 
 
De activiteiten uit dit boek zijn ontwikkeld en uitgeprobeerd op de volgende scholen: 
 basisschool De Blaak in Tilburg 
 basisschool Merlijn in Tilburg 
 basisschool De Coppele in Oisterwijk 
 basisschool Pieter Wijten in Waalwijk 



Werken in onderzoeksgroepen 4 

1.  onderzoeksgroepen en interactief taalonderwijs 
 
In onderzoeksgroepen werken leerlingen in kleine groepen samen aan het beantwoorden 
van een bepaalde vraag of aan de oplossing van een probleem. Om antwoorden te vinden, 
gaan zij op zoek naar allerlei informatie in boeken, tijdschriften en op het internet. Het is 
noodzakelijk dat zij die teksten goed begrijpen. Begrijpend lezen is dan ook een belangrijke 
doelstelling van het werken in onderzoeksgroepen. 
 

1.1  Begrijpend leesonderwijs 
Wie geschreven teksten niet goed begrijpt, heeft in onze samenleving een groot probleem. 
In vrijwel ieder vak op school en in vrijwel elke baan, is het nodig dat je kunt lezen. Maar 
ook buiten de school en het werk komen we veel geschreven teksten tegen. Onze 
maatschappij veronderstelt dat mensen goed kunnen lezen. Dat zien we terug in het 
onderwijs, waarin begrijpend lezen een belangrijke rol speelt. 
 
Er zijn vier voorwaarden voor een goed tekstbegrip (Aarnoutse, Verhoeven, van het Zandt 
& Biemond, 2003). Mensen begrijpen teksten beter wanneer zij: 
 kennis hebben van de taal 
 kennis hebben van de wereld 
 leesstrategieën kunnen toepassen 
 gemotiveerd zijn om de tekst te lezen 
Dit zijn dan ook de vier belangrijkste ingrediënten van het onderwijs in begrijpend lezen. 
 

Kennis van de taal 
Om een tekst goed te kunnen begrijpen, moet de lezer allereerst de betekenis van 
woorden kennen. Wie de betekenis van het woord irritatie bijvoorbeeld niet kent, zal niet 
goed begrijpen wat de zin De maatregel roept veel irritatie op betekent. Voor een goed 
tekstbegrip is zowel de omvang als de kwaliteit van de woordenschat van de lezer van 
belang. 
 
Uit onderzoek blijkt dat er een sterk verband is tussen woordenschat en begrijpend lezen. 
Kinderen die een beperkte woordenschat hebben, zijn meestal zwak in begrijpend lezen, 
terwijl kinderen met een rijke woordenschat daar over het algemeen goed in zijn 
(Aarnoutse, Van Leeuwe, Voeten & Oud, 2001). Vooral allochtone kinderen en kinderen uit 
sociaal zwakke milieus hebben vaak moeite met begrijpend lezen, doordat zowel de 
omvang als de kwaliteit van hun woordenschat beperkt is. 
 
Wie kennis heeft van de taal, heeft niet alleen een omvangrijke woordenschat, maar 
beschikt ook over grammaticale kennis. Om teksten goed te kunnen begrijpen, moet de 
lezer het grammaticale systeem van de taal beheersen. De lezer die de grammatica van de 
taal onvoldoende kent, zou zich bijvoorbeeld bij de zin De man slaat de agent kunnen 
afvragen wie er nu eigenlijk wordt geslagen. 
 

Kennis van de wereld 
Ook begrijpt de lezer teksten beter, wanneer hij een ruime kennis heeft van de wereld, de 
tweede voorwaarde voor een goed tekstbegrip. Hij moet algemene kennis hebben over 
bijvoorbeeld mensen, natuur en techniek, economie, cultuur en levensbeschouwing. Vooral 
bij het lezen van informatieve teksten, die per definitie over de werkelijkheid gaan, is 
kennis van de wereld van groot belang. In deze teksten staan immers veel woorden die 
verwijzen naar begrippen, waarvan wordt verondersteld dat deze bekend zijn voor de lezer. 
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Wie niets weet over de politieke structuur in ons land, zal in verkiezingstijd weinig opsteken 
van de berichtgeving in kranten en tijdschriften. 
 

Leesstrategieën 
De derde voorwaarde voor een goed tekstbegrip betreft het gebruik van leesstrategieën. 
Lezers gebruiken bewust of onbewust strategieën om een tekst goed te begrijpen en om 
problemen bij het lezen te voorkomen en op te lossen. Zo bepalen zij van tevoren het 
leesdoel, gebruiken zij hun eigen voorkennis over het onderwerp en leggen zij verbanden 
tussen woorden, zinnen en alinea’s. Zij zoeken de hoofdgedachte van de tekst, stellen zelf 
vragen en beantwoorden deze, zij plannen en sturen hun eigen leesgedrag en reflecteren 
op hun leesactiviteit en op de resultaten daarvan. 
 
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat zwakke lezers dergelijke leesstrategieën 
onvoldoende gebruiken. Zij plannen hun lezen te weinig, controleren zichzelf tijdens het 
lezen nauwelijks en vragen zich onvoldoende af of zij begrijpen wat ze hebben gelezen. 
Daarom is het belangrijk dat leerlingen deze strategieën op school bewust leren toepassen. 
Wanneer zij zich de strategieën hebben eigen gemaakt, zullen zij deze automatisch, 
onbewust gaan gebruiken. Onderzoeken hebben aangetoond dat onderwijs in strategieën 
de leesvaardigheid van kinderen vergroot (Pressley, 2000; National Reading Panel, 2000). 
 

Motivatie 
Tenslotte is het natuurlijk belangrijk dat leerlingen het leuk en interessant vinden om te 
lezen. Leesplezier is bevorderlijk voor het tekstbegrip. Wanneer een leerling gemotiveerd is 
om een tekst te lezen, zal hij al zijn kennis en strategieën inzetten om de tekst goed te 
begrijpen. Het leesplezier wordt gevoed door positieve leeservaringen. Daarom is het 
belangrijk dat leerkrachten hun leerlingen leuke, spannende en informatieve teksten 
aanbieden. 
 
Daarnaast is het van belang dat de teksten betekenisvol zijn voor de leerlingen. Een tekst is 
interessanter, wanneer het onderwerp ervan de belangstelling van de leerlingen heeft. 
Daarom bieden leerkrachten teksten aan in een betekenisvolle context. Verschillende 
onderzoeken hebben aangetoond dat een probleemgestuurde aanpak de motivatie van 
leerlingen versterkt. Wanneer de leerling een goede reden heeft om een tekst te lezen, 
bijvoorbeeld om een antwoord op een eigen vraag te vinden, versterkt dat zijn motivatie 
om de tekst te lezen en zal hij zijn uiterste best doen om deze te begrijpen. 
 
Het werken in onderzoeksgroepen biedt volop mogelijkheden om aandacht te besteden aan 
de bovengenoemde voorwaarden, zo zullen we zien in de volgende hoofdstukken. Maar 
eerst staan we stil bij de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het werken in 
onderzoeksgroepen. De werkwijze is gebaseerd op de principes van interactief 
taalonderwijs. Dat betekent dat er in de onderzoeksgroepen sprake is van sociaal leren, 
betekenisvol leren en strategisch leren. 
 

1.2  Sociaal leren 
We spreken van sociaal leren, wanneer kinderen leren door actief samen te werken met 
anderen. Zij leren van elkaar, maar ook in interactie met de leerkracht. Bij sociaal leren is er 
tijdens het leren dus veelvuldig sprake van sociale interactie. 
 
Wanneer kinderen met elkaar samenwerken, leren zij meer dan in hun eentje. Het ene kind 
weet immers altijd wel iets dat het andere kind nog niet weet. De kinderen leren met en 
van elkaar. Door veel samen te werken worden kinderen zich bewust van hun eigen kennis 
en werkwijze en leren zij deze te toetsen aan die van anderen. Zij zien dat groepsgenoten 
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taken op verschillende manieren uitvoeren en zij leren rekening te houden met die 
verschillen. 
 

Coöperatief leren 
Als er sprake is van sociaal leren, werken kinderen dus veel met elkaar samen. Sociaal 
leren is dan ook een belangrijk aspect van het werken in onderzoeksgroepen. De 
samenwerking in de onderzoeksgroep is gebaseerd op de principes van coöperatief leren 
(Förrer e.a., 2000): 
 Er is sprake van positieve wederzijdse afhankelijkheid: de kinderen zijn van elkaar 

afhankelijk om de activiteit – hun onderzoek - goed te kunnen uitvoeren. 
 Er is sprake van individuele verantwoordelijkheid: ieder kind is verantwoordelijk voor 

zijn eigen inzet en bijdrage aan het werk van de groep. In de onderzoeksgroepen 
maken kinderen een individueel werkstuk. 

 Er is sprake van directe interactie: de kinderen praten met elkaar over de inhoud en de 
voortgang van de activiteit. Ze moedigen elkaar aan en helpen elkaar. 

 De kinderen ontwikkelen samenwerkingsvaardigheden en de leerkracht besteedt 
hieraan regelmatig expliciet aandacht. 

 De samenwerking wordt geëvalueerd: de kinderen kijken met elkaar terug op het 
resultaat en op het proces van hun samenwerking: hoe verliep de samenwerking? Wat 
ging er goed? Wat moeten we de volgende keer anders doen? 

 
 

 

LEERKRACHT EN LEERLINGEN HEBBEN SAMEN EEN FLAP MET REGELS OVER SAMENWERKEN OPGESTELD. 

 

Rol van de leerkracht 
Sociaal leren heeft natuurlijk ook implicaties voor de rol van de leerkracht. Zij is niet de 
allesweter, die de kennis overdraagt aan haar leerlingen, maar is veel meer een begeleider, 
een coach, die met de kinderen samenwerkt en hen stimuleert en helpt om met elkaar te 
communiceren en samen te werken. 
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De leerkracht fungeert bovendien als model en inspirator. Zij geeft veel voorbeelden, geeft 
suggesties, doet veelvuldig strategieën voor en denkt daarbij hardop. Daarnaast is zij de 
organisator van allerlei gesprekken en zorgt zij ervoor dat leerlingen, met en zonder de 
leerkracht, veel praten over allerlei aspecten van hun onderzoek. Zij leert kinderen op hun 
eigen leerproces en op hun producten te reflecteren en elkaar feedback te geven. 
 

1.3  Betekenisvol leren 
Het tweede principe, betekenisvol leren, impliceert dat al het leren gebeurt in een 
betekenisvolle context. Dat is het geval, wanneer de activiteiten zin hebben voor het kind. 
Daarom zorgen we ervoor dat kinderen in de onderzoeksgroep bezig zijn met onderwerpen 
die functioneel zijn en die hen aanspreken. De kinderen lezen, verzamelen informatie met 
een bepaald doel en verwerken dat in een werkstuk wat zij presenteren aan anderen. Ze 
lezen en schrijven doelgericht. Daardoor worden zij meer gemotiveerd tot lezen en 
schrijven. De kinderen doen in hun onderzoeksgroep functionele activiteiten, waaraan zij 
zelf betekenis kunnen geven. De inhoud van de activiteiten heeft dus alles te maken met 
de kinderen zelf en sluit aan bij hun eigen vragen en hun eigen leefwereld. 

Anker 
Het is de taak van de leerkracht om zo’n betekenisvolle context te creëren. Zij maakt 
daartoe gebruik van de zogenaamde ‘ankergestuurde instructie’. Dat wil zeggen dat de 
leerkracht bij het begin van een thema of activiteit een anker inbrengt, iets dat de kinderen 
raakt, aanspreekt en nieuwsgierig maakt. Een anker kan van alles zijn, bijvoorbeeld een 
verhaal, een boek, een film, een nieuwsitem of een excursie. Het anker roept bij de 
leerlingen vragen op, waarmee zij in onderzoeksgroepen aan de slag gaan. Het functioneert 
enerzijds als gemeenschappelijke kennisbron en daagt de kinderen anderzijds uit om nieuwe 
problemen te onderzoeken. 
 
Het is dus belangrijk dat een anker één of meer onopgeloste problemen in zich heeft. Een 
goed anker is dan ook meer dan gewoon ‘een leuke activiteit’. Een anker raakt en boeit de 
kinderen; zij worden erdoor gegrepen en het daagt hen uit. Een anker heeft een goed plot, 
maar roept ook vragen op. Het anker daagt de kinderen uit om vanuit verschillende 
invalshoeken vragen te stellen. Tegelijkertijd stimuleert het anker de kinderen om antwoord 
te zoeken op deze vragen. Om die antwoorden te vinden, stimuleert de leerkracht de 
kinderen in de onderzoeksgroep gebruik te maken van veel verschillende materialen en 
informatiebronnen. 

Stimulerende leeromgeving 
Wanneer we betekenisvol leren willen realiseren, is de omgeving waarin kinderen hun 
taalactiviteiten uitvoeren van essentieel belang. Er moet sprake zijn van een ‘stimulerende 
leeromgeving’. Dat betekent dat de omgeving aantrekkelijk is en ondersteuning biedt bij de 
activiteiten. Nadat de leerkracht het anker heeft geïntroduceerd, en met de 
vervolgactiviteiten gaat beginnen, past ze gaandeweg de inrichting van het lokaal samen 
met de kinderen aan. Ze richt de ruimte ‘betekenisvol’ in; dat wil zeggen dat de inrichting 
van de ruimte in het teken staat van het thema van het anker. We zien veel voorwerpen, 
boeken, teksten, afbeeldingen en attributen in de ruimte, die iets te maken hebben met 
het ankerthema. 
 
In een stimulerende leeromgeving zien we veel beeldtaal en geschreven taal, is er een rijk 
en gevarieerd boekenaanbod en liggen er vele lees- en schrijfmaterialen. Er is een 
woordmuur, een themamuur en er staan computers in de klas. De kinderen kunnen 
makkelijk beschikken over de boeken en schrijfmaterialen; deze liggen als het ware voor 
het grijpen. Omdat een leeromgeving voor kinderen nog stimulerender is wanneer zij zelf 
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betrokken zijn bij de inrichting ervan, richt de leerkracht de ruimte samen met de kinderen 
in. 
 
Het belangrijkste element van een stimulerende lees- en schrijfomgeving is de leerkracht 
zelf. Zoals we hiervoor al betoogden, vervult zij een voorbeeldrol als lezer en schrijver. Zij 
toont enthousiasme en geeft leerlingen volop gelegenheid de leeromgeving te beïnvloeden. 
 

1.4  Strategisch leren 
Strategisch leren tenslotte, betekent dat kinderen zich methoden en strategieën eigen 
maken waarmee zij zelf problemen kunnen oplossen en die zij ook in andere situaties 
kunnen gebruiken. 
 
De leerkracht stimuleert de kinderen om zich bewust te worden van de manier waarop zij 
leren en stimuleert hen het eigen leerproces te plannen. Zij doet dit bijvoorbeeld door hen 
hardop te laten nadenken, daarop feedback te geven en hen zodoende bewust te maken 
van de stappen die zij bij het uitvoeren van een taak doorlopen.  
Wanneer kinderen zich bewust zijn van de manier waarop zij leren en in staat zijn om hun 
eigen leerproces te plannen, nemen ze meer verantwoordelijkheid voor hun eigen 
leerproces en zijn zij bovendien beter in staat om het geleerde toe te passen in andere 
situaties. 
 

Routines 
De leerkracht maakt veel gebruik van ‘routines’. Dit zijn terugkerende, vaststaande 
werkvormen, die aanzetten tot communicatie. Zo verloopt het werken in de 
onderzoeksgroepen bijvoorbeeld volgens een vast stramien (zie hoofdstuk 2). Doordat 
situaties of werkwijzen vaak worden herhaald, zijn deze voor de kinderen al gauw 
herkenbaar. De kinderen hoeven zodoende niet veel aandacht meer aan de gang van 
zaken, de vorm van de activiteit te besteden, en kunnen goed letten op wat er tijdens de 
activiteit precies gebeurt. Zij zijn vooral betrokken op de inhoud van de activiteit. 
 
Het duurt een tijdje voordat kinderen zich een werkvorm hebben eigen gemaakt en het 
echt een routine is geworden. Er gaat een periode aan vooraf waarin de leerkracht er - met 
instructie – aan werkt om de werkwijze bij de kinderen in te slijpen. 
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2.  werken in onderzoeksgroepen 
 
In onderzoeksgroepen werken kinderen gedurende een aantal weken samen om een vraag 
te beantwoorden of een probleem op te lossen. Zij verzamelen en lezen informatie en 
verwerken dat individueel in een werkstuk. De bevindingen van het onderzoek presenteren 
zij als groep aan de anderen. 
 

2.1  Waarom werken in onderzoeksgroepen? 
Het werken in onderzoeksgroep biedt een leeromgeving waarin leerlingen gemotiveerd en 
betekenisvol taal-/leesactiviteiten kunnen uitvoeren die gericht zijn op verschillende 
tussendoelen gevorderde geletterdheid (Aarnoutse, Verhoeven, van het Zandt & Biemond, 
2003). 
 

Tussendoel 1: Leesmotivatie 
Het werken in onderzoeksgroepen is gebaseerd op de CORI-aanpak (Concept Oriented 
Reading Construction) van John Guthrie (1996), waarbij kinderen gedurende twaalf weken 
lang werken aan een bepaald thema. Guthrie’s aanpak is gebaseerd op de overtuiging dat 
leesonderwijs een grotere leerwinst oplevert wanneer kinderen langere tijd bezig zijn met 
een onderwerp. Doordat ze dan gelegenheid hebben zich echt in een onderwerp te 
verdiepen, groeit hun motivatie om te lezen, doen zij veel nieuwe kennis op en ontwikkelen 
zij (nieuwe) interessen. 
 

Tussendoel 4: Begrijpend lezen 
Begrijpend lezen is een belangrijke doelstelling van het werken in onderzoeksgroepen, zo 
zagen we in hoofdstuk 1. Kenmerkend is, dat de kinderen in de onderzoeksgroep 
doelgericht lezen. Zij lezen omdat ze informatie nodig hebben voor hun onderzoek, ze 
willen iets te weten komen. In de lessen begrijpend lezen gaat het meestal om verhalende 
teksten, terwijl de kinderen in de onderzoeksgroepen vooral informatieve teksten lezen. 
 

Tussendoel 6: Informatieverwerving 
Doordat kinderen in de onderzoeksgroep veel informatieve teksten lezen, breiden zij al 
lezend hun kennis van de wereld uit. Een kind dat kennis wil vergaren over bijvoorbeeld het 
oerwoud, komt allerlei informatie tegen over de dieren en planten die daar leven, over het 
klimaat en over de geografische ligging van oerwouden. Zo leren kinderen tijdens het 
werken in onderzoeksgroepen veel over allerlei verschillende onderwerpen die met het 
thema hebben te maken. 
 

Tussendoel 7: Leeswoordenschat 
Maar ook komen kinderen al werkend in de onderzoeksgroep nieuwe woorden tegen. 
Omdat zij gemotiveerd zijn om de inhoud van de teksten te begrijpen, zullen zij hun best 
doen om de betekenis van die woorden te achterhalen en deze te onthouden en leren zij 
daarvoor strategieën te gebruiken. Tijdens het werken in onderzoeksgroepen besteedt de 
leerkracht dan ook systematisch aandacht aan de woordenschatuitbreiding. Zeker voor 
anderstalige kinderen en taalzwakke kinderen, is dit erg belangrijk. 
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Tussendoel 5: Strategisch schrijven 
De kinderen leren de vergaarde informatie te verwerken in teksten. Dit schrijven is 
functioneel, omdat de teksten worden verwerkt in een werkstuk dat aan de andere 
kinderen zal worden gepresenteerd. 
Tenslotte leren kinderen in de onderzoeksgroep met elkaar samenwerken. Zij voeren een 
gezamenlijk onderzoek uit, waarvoor zij de taken hebben verdeeld. Er is dus sprake van 
een groepsverantwoordelijkheid en een individuele verantwoordelijkheid. De kinderen 
maken afspraken met elkaar, spreken elkaar daar op aan en werken met elkaar samen. 
De kinderen ontwikkelen bij deze werkwijze dus ook samenwerkingsvaardigheden. 

 
 

In onderzoeksgroepen werken kinderen aan: 
 
 de ontwikkeling van vaardigheden begrijpend lezen 
 uitbreiding van hun kennis van de wereld 
 uitbreiding van hun woordenschat 
 het schrijven van teksten 
 de ontwikkeling van samenwerkingsvaardigheden 

 
 

2.2  Hoe verloopt het werken in onderzoeksgroepen? 
In grote lijnen verloopt het werken in onderzoeksgroepen als volgt: 
Na de introductie van het thema (anker), bedenken de kinderen samen met de leerkracht 
een aantal subthema’s, waarmee kleine teams van ‘onderzoekers’ aan de slag gaan. De 
leerlingen stellen onderzoeksvragen op. Binnen de onderzoeksgroep worden de taken 
verdeeld, dus de kinderen bestuderen niet allemaal hetzelfde onderwerp. De groepsleden 
verzamelen allerlei informatie over hun subthema en verwerken dit in een individueel 
werkstuk. Daarna presenteert elke onderzoekgroep de eigen onderzoeksresultaten aan de 
andere groepen. Tenslotte wordt de kennis van de kinderen getoetst en wordt het werken 
in onderzoeksgroepen geëvalueerd. 
 
Wanneer kinderen een vraag of probleem willen onderzoeken, hebben zij daarvoor tijd 
nodig. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en het thema, zal het onderzoek tussen 
de 12 en de 20 uren in beslag nemen. Ervan uitgaande dat de groepen ongeveer 10 weken 
aan een onderzoek werken, kunnen leerkrachten vanaf groep 4 jaarlijks twee tot vier 
thema’s in onderzoeksgroepen behandelen. 
 
Het werken in onderzoeksgroepen bestaat uit zes fasen: 
 de voorbereiding 
 thema verkennen 
 werken in de groepen 
 werkstuk maken 
 presenteren 
 toetsen en evalueren 
 
De leerkracht kan bij de voorbereiding en uitvoering gebruikmaken van de Checklist voor 
het werken in onderzoeksgroepen. (Bijlage 5 van ‘Interactief lezen en schijven’) 
 

2.2.1  De voorbereiding 
De leerkracht bereidt het werken in onderzoeksgroepen zorgvuldig voor. Zij kiest een 
geschikt thema, verzamelt materialen, richt de ruimte in en bedenkt een anker waarmee zij 
het thema op aansprekende wijze bij de kinderen introduceert. Van tevoren maakt de 
leerkracht een planning. Door de uren voor lezen, schrijven en wereldoriëntatie te 
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integreren, kan zij 3 tot 6 uur per week aan het werken in onderzoeksgroepen besteden. 
Hoeveel tijd er aan wordt besteed en hoeveel weken de onderzoeksgroepen aan het werk 
gaan, is afhankelijk van het thema en van de leeftijd van de kinderen. 
 
We geven een voorbeeld van een planning voor de hogere groepen. 
 
 

Voorbereiding 
 

 
Kies een thema en zoek daarbij materialen 

 
Week 1 t/m 3 

 
Motiverende introductie van het thema 
Vrij lezen over het thema 
Voorlezen uit een spannend boek 
Twee keer per week: klassikale leesles met thema-
tekst 
Themawoorden op de woordmuur 

 
 
Week 4 

 
Kinderen kiezen een subthema 
Groepen indelen 
Groepen bedenken onderzoeksvragen 

 
 
Week 5 en 6 
 

 
De kinderen verdelen de onderzoeksvragen, zoeken 
antwoorden en maken aantekeningen 

 
 
Week 7 en 8 

 
De groepen wisselen onderling informatie uit 
De kinderen maken een persoonlijk werkstuk waarin 
zij de vragen beantwoorden 

 
 
Week 9 
 

 
De groepen bereiden de presentatie voor 

 
Week 10 

 
Groepspresentaties en evaluatie daarvan 
Evaluatie van het thema: zijn alle vragen 
beantwoord? 
Een bordles over de basiskennis uit de subthema’s 
met aansluitende schriftelijke overhoring 

 

Thema kiezen 
Allereerst kiest de leerkracht een overkoepelend hoofdthema. Het moet een thema zijn dat 
interessant is voor de kinderen, dat hun nieuwsgierigheid opwekt en waarmee ze geruime 
tijd bezig kunnen zijn. Bovendien is het van belang dat het thema ‘breed’ is, omdat de 
verschillende groepen straks allemaal met een eigen onderzoeksvraag aan de slag gaan. Bij 
het thema moeten dus gemakkelijk subthema’s kunnen worden bedacht. 
 
Voorbeelden van geschikte hoofdthema’s zijn: roofdieren, ruimtevaart, middeleeuwen, 
leven onder water, beroepen, kleding of gezondheid. In de publicatie van Elsäcker en 
Verhoeven (2001) worden suggesties gegeven voor mogelijke thema’s en subthema’s voor 
de groepen 4 tot en met 8. 
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De leerkracht bedenkt één of enkele centrale onderzoeksvragen bij het thema, bijvoorbeeld 
‘Op welke verschillende manieren zorgen dieren voor hun jongen?’ of ‘Hoe verdedigen 
dieren zich tegen de gevaren die hen bedreigen?’ 
 

Materiaal verzamelen 
De leerkracht verzamelt allerlei materialen over het thema: boeken, tijdschriften, 
videobanden, cd-roms, casettebanden, dia’s, afbeeldingen en voorwerpen. Ook zoekt zij 
interessante websites, waarop informatie over het thema is te vinden. De leerkracht 
bepaalt welke teksten zij klassikaal met de kinderen zal lezen en selecteert de belangrijkste 
themawoorden, die behandeld moeten worden. 
 
In de loop van het jaar kan de leerkracht een ‘groeimap’ samenstellen, waarin zij 
leesteksten uit boeken, tijdschriften, lees- en zaakvakmethoden thematisch ordent. Voorin 
de map kan een inhoudsopgave worden bijgehouden en achterin een trefwoordenlijst. Zo 
bouwt de leerkracht in de loop der tijd een informatiebron op, die leerlingen tijdens hun 
onderzoeken kunnen raadplegen. 
 

De ruimte inrichten 
De inrichting van het lokaal staat gedurende het werken in onderzoeksgroepen helemaal in 
het kader van het thema. De leerkracht richt de ruimte samen met de kinderen in; zij 
kunnen zelf ook materialen meenemen en die een plaatsje geven in het lokaal. De 
leerkracht richt in ieder geval een thematafel in met allerlei boeken, platen en voorwerpen 
over het thema.  
 
Omdat er gedurende het werken in onderzoeksgroepen veel aandacht wordt besteed aan 
de woordenschatontwikkeling, maakt de leerkracht een woordmuur, bijvoorbeeld door een 
aantal grote vellen papier op te hangen. Op deze woordmuur worden gedurende het 
werken in onderzoeksgroepen de themawoorden opgehangen. De leerkracht kiest 
regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks of een paar keer per week, woorden uit die zij behandelt 
en op de muur plaatst. De kinderen kunnen zelf ook woorden aandragen voor de 
woordmuur. De leerkracht kan bijvoorbeeld een ‘woordenvanger’ in het lokaal neerzetten, 
een bakje of doosje waarin kinderen briefjes kunnen doen met moeilijke of interessante 
themawoorden die zij op de woordmuur willen plaatsen. 

 



Werken in onderzoeksgroepen 13 

 

WOORDMUUR 

 
De leerlingen komen tijdens hun onderzoek ook moeilijke woorden tegen die niet direct 
betrekking hebben op het thema. Voor die woorden kan de leerkracht een ‘algemene 
woordmuur’ inrichten. Deze woordmuur kan langere tijd blijven hangen. 
 
Woordenschatonderwijs is met name voor anderstalige en taalzwakke leerlingen van groot 
belang. Herhaling van nieuwe woorden is noodzakelijk. 
Enkele suggesties: 
 laat de kinderen zinnen maken met de nieuwe woorden 
 geef de leerlingen een speciaal schrift waarin zij de nieuwe woorden kunnen opschrijven 

met een zin of een tekening erbij, die de betekenis duidelijk maakt 
 stimuleer de kinderen de nieuwe woorden te gebruiken in hun werkstuk. 
 

Anker bedenken en introduceren 
De leerkracht bedenkt een boeiende activiteit, een anker, waarmee zij het thema bij de 
kinderen introduceert. Het anker wekt de interesse van de kinderen voor het thema en 
roept allerlei vragen bij hen op. In paragraaf 1.3 is beschreven aan welke voorwaarden het 
anker moet voldoen. 
 
In de weken voordat de leerkracht de startactiviteit uitvoert, kan zij de belangstelling van 
de kinderen voor het onderwerp alvast wekken door bijvoorbeeld platen of boeken over het 
thema in de klas neer te leggen of een verhaal over het thema voor te lezen. Zo kunnen 
de kinderen zich alvast een beeld vormen van het thema en van onderwerpen die ermee te 
maken hebben. 
 

2.2.2  Thema verkennen 

(Voor)lezen over het thema 
Voordat de kinderen in groepen worden opgesplitst, krijgen zij eerst gelegenheid om het 
thema nader te verkennen. In de klas zijn veel boeken en andere informatiebronnen over 
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het thema aanwezig. Ook kan de leerkracht een aantal relevante websites aanreiken. 
Tijdens het vrij lezen kunnen de kinderen zelf kiezen welke informatiebronnen zij willen 
raadplegen. Daarnaast lezen de kinderen klassikaal teksten over het thema en leest de 
leerkracht interessante teksten over het onderwerp voor. Doordat de kinderen veel over het 
thema lezen, zien en horen, komen er verschillende subthema’s aan de orde. 
 

Werken aan woordenschatontwikkeling 
De leerkracht behandelt moeilijke of interessante woorden en zet deze op de woordmuur. 
Met behulp van Inspiration kunnen de kinderen op allerlei manieren werken aan de 
uitbreiding van hun woordenschat. In hoofdstuk 3 vindt u daarvoor verschillende suggesties. 
Er wordt gedurende het gehele traject aan de woordmuur gewerkt. Ook de kinderen 
komen allerlei nieuwe woorden tegen, die zij aanleveren voor de woordmuur. Zodoende 
wordt de woordmuur gaandeweg steeds meer gevuld met interessante en moeilijke 
themawoorden. 
 

De leerlingen voorbereiden 
Nadat de kinderen zich enige tijd op het thema hebben georiënteerd, bereidt de leerkracht 
hen voor op het werken in onderzoeksgroepen. Zij legt precies uit wat de bedoeling is en 
wat er van de kinderen wordt verwacht. De leerkracht kan een stappenplan maken en dit 
uitdelen of op een groot vel papier schrijven en in de klas ophangen. Het is voor de 
kinderen onoverzichtelijk als zij in één keer een stappenplan krijgen voorgeschoteld voor zes 
of tien weken. Daarom krijgen de kinderen steeds een stappenplannetje voor bijvoorbeeld 
één week. 
 
 

 
De leerkracht vertelt dat de kinderen aan het eind van het onderzoek individueel een toets 
moeten maken. Zij maakt duidelijk dat de kinderen weliswaar in groepen gaan werken en 
de taken verdelen, maar dat ieder kind zich ook de onderzoeksresultaten van de andere 
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kinderen en onderzoeksgroepen moet eigen maken. Zij moeten dus heel goed naar elkaar 
luisteren en (in de hogere groepen) aantekeningen maken over elkaars bevindingen. 
 

Subthema’s vaststellen 
Klassikaal worden er subthema’s bedacht waarmee de onderzoeksgroepen aan de slag 
kunnen. De leerkracht laat de kinderen hierover brainstormen en schrijft alle suggesties op 
het bord. Dit kan zij bijvoorbeeld doen door met de kinderen een woordveld te maken 
rondom het thema. In hoofdstuk 3 zullen we zien dat het programma Inspiration structuur 
en steun kan bieden tijdens deze brainstorm. Het is belangrijk dat er voldoende informatie 
voorhanden is over de subthema’s. Daarom bepaalt de leerkracht uiteindelijk welke 
subthema’s worden gekozen. 
 
Als er is vastgesteld welke subthema’s geschikt zijn, worden de onderzoeksgroepen 
ingedeeld. Dat kan bijvoorbeeld door ieder kind te vragen om zijn eigen top-drie samen te 
stellen. Elk kind schrijft z’n eerste, tweede en derde keus op een briefje. De leerkracht 
verzamelt deze briefjes en stelt op basis daarvan de onderzoeksgroepen samen. 
 

2.2.3  Aan het werk in de onderzoeksgroep 

Groepen indelen 
De leerkracht maakt een groepsindeling en houdt hierbij zoveel mogelijk rekening met de 
genoteerde voorkeuren van de kinderen voor de subthema’s. Maar er zijn meer aspecten 
die een rol spelen bij de groepsindeling. 
 
Samenwerken met anderen gaat niet vanzelf, maar moeten kinderen leren. Hoe meer 
kinderen er in een groep zitten, hoe moeilijker het is om goed samen te werken. Zijn de 
kinderen niet gewend om in groepjes te werken, dan kan de leerkracht de leerlingen het 
beste in tweetallen laten samenwerken. Gaat dat goed, dan kunnen de groepen bij een 
later onderzoek worden vergroot tot maximaal vijf leerlingen. 
 
Daarnaast is het van belang dat de groepjes heterogeen zijn samengesteld. Dat betekent 
dat de kinderen van een groepje verschillen in (taal)niveau, sekse en etnische en sociaal 
economische achtergrond. Daarom kiezen de kinderen niet zelf met wie ze in de groep 
zitten, maar stelt de leerkracht de groepjes zorgvuldig samen. Om het groepsgevoel te 
versterken, vraagt de leerkracht elk groepje om een groepsnaam te bedenken. 
 
Voordat de kinderen in hun groepje aan het werk gaan, worden de rollen binnen de groep 
verdeeld. Elke groep kiest bijvoorbeeld een voorzitter, een schrijver, een materiaalverzorger 
en een waarnemer. De kinderen beslissen zelf wie welke rol vervult en op welke manier zij 
dat besluiten (door loten, overleg of stemmen). 
 

Onderzoeksvragen bedenken 
De groepen bedenken een aantal onderzoeksvragen over het eigen subthema. In het begin 
hebben de leerlingen daarbij ondersteuning nodig van de leerkracht. Zij formuleert 
bijvoorbeeld eerst zelf een aantal onderzoeksvragen over het hoofdthema en vraagt daarna 
of de groepen ook vragen kunnen bedenken over hun eigen subthema. Inspiration biedt 
mogelijkheden om het bedenken van onderzoeksvragen te vergemakkelijken (zie hoofdstuk 
3). Uiteindelijk heeft elke groep een aantal vragen geformuleerd, waarop zij de komende 
tijd antwoorden gaat zoeken. De groepen verdelen de vragen over de groepsleden. Ieder 
kind (of tweetal) neemt een paar vragen voor zijn rekening.  
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Informatie verzamelen 
In de volgende weken gaan de kinderen op zoek naar informatie om antwoorden te vinden 
op hun eigen onderzoeksvragen. 
 
De leerkracht inventariseert eerst klassikaal suggesties: waar kun je op zoek gaan naar 
informatie? Leerlingen in de hogere groepen kunnen meestal wel zelfstandig op zoek gaan 
naar informatie in boeken, naslagwerken en op internet, maar voor kinderen in groep 4 en 
5 is dit vaak nog moeilijk. Daarom geeft de leerkracht ondersteuning, bijvoorbeeld op de 
volgende manieren: 
 laat alle groepen aan hetzelfde thema werken (bij een thema als ‘dieren’ kunnen de 

kinderen bijvoorbeeld wel een eigen dier kiezen) 
 laat de kinderen in tweetallen werken 
 laat de kinderen naar antwoorden zoeken in een beperkt aantal teksten die klassikaal 

behandeld worden en reik eventueel één extra bron aan, zoals bijvoorbeeld een 
jeugdencyclopedie of naslagwerk. 

 geef de kinderen een eenvoudig stappenplan voor het zoeken 
 geef minilessen in opzoekvaardigheden en doe het zoeken veelvuldig voor 
 
De kinderen maken steeds aantekeningen over hun bevindingen en vertellen om de beurt 
in de onderzoeksgroep welke informatie zij hebben gevonden. Om discussie in de groep op 
gang te brengen, kan er in elke groep een ‘criticus’ en een ‘supporter’ worden aangesteld. 
De criticus probeert zoveel mogelijk onlogische zaken op te sporen in wat de ander vertelt 
en de supporter steunt degene die de beurt heeft. 
 

Reflecteren 
De leerkracht leert de leerlingen te reflecteren op hun eigen werk. Zij maakt er een routine 
van dat de kinderen zich na een les afvragen wat ze hebben gedaan en geleerd, wat ze 
moeten onthouden voor de volgende keer en wat ze graag beter zouden willen leren. 
Een praktisch hulpmiddel voor deze reflectie is het ‘leerlogboek’. De leerlingen vullen 
regelmatig reflectieformulieren in en houden zodoende hun eigen leerlogboek bij. 
(Kopieerbladen 18 + 19 van ‘Interactief lezen en schijven’) 
 
Door de leerlogboeken leren de kinderen nadenken over hun eigen leerproces. Maar ook de 
leerkracht heeft er profijt van, omdat de ingevulde formulieren duidelijk maken met welke 
onderdelen de kinderen nog moeite hebben. De leerkracht kan op gezette tijden, 
bijvoorbeeld eens per kwartaal, een reflectieformulier in het dossier of portfolio van de 
kinderen opnemen, zodat ook de ouders kunnen zien wat de leerlingen hebben geleerd en 
nog willen leren. 
 

2.2.4  Werkstuk maken 
Nadat de kinderen voldoende informatie hebben verzameld, maken zij een individueel 
werkstuk waarin zij de antwoorden op de onderzoeksvragen verwerken. Het helpt de 
leerlingen wanneer zij duidelijke richtlijnen krijgen voor het maken van hun werkstuk. De 
leerkracht schrijft deze richtlijnen op een groot vel of zet deze op een A4-tje dat alle 
kinderen krijgen. Zodoende weten de leerlingen van tevoren aan welke eisen het werkstuk 
moet voldoen en kunnen zij hun eigen werkstuk zelf beoordelen. Ook de leerkracht kan de 
werkstukken op deze manier objectiever beoordelen. Voorbeelden van richtlijnen voor een 
werkstuk zijn te vinden op kopieerblad 22 van ‘Interactief lezen en schrijven’. 
Natuurlijk maken kinderen in groep 4 hele andere werkstukken dan kinderen in groep 7 of 
8. Zo bestaat het werkstuk van leerlingen van groep 4 bijvoorbeeld uit een zelfgeschreven 
tekstje over het subthema, waarin de woorden voorkomen die op de woordmuur hangen. 
De leerkracht maakt het schrijven aantrekkelijk door kinderen hun tekst bijvoorbeeld te 
laten schrijven op een gekleurd papier, dat in een passende vorm is geknipt (bij het thema 
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‘dieren’ bijvoorbeeld de vorm van een koe, bij het thema ‘vervoer’ bijvoorbeeld de vorm 
van een trein). Deze werkstukken worden opgehangen in de klas. 
 
In het begin van groep 4 vinden veel kinderen het moeilijk om al zelf een tekstje te 
schrijven. De leerkracht kan eerst klassikaal een tekstje op het bord schrijven, waarvoor de 
leerlingen ideeën aandragen. De leerkracht doet hardop denkend voor hoe ze van deze 
ideeën een tekstje maakt. Daarna vraagt zij aan de leerlingen om individueel of in 
tweetallen op dezelfde manier zelf een tekstje over het thema te maken. 
 
In groep 5 kunnen kinderen bijvoorbeeld alleen of in tweetallen een poster of muurkrant 
maken over hun onderzoeksvraag. Op een groot gekleurd stuk karton schrijven zij stukjes 
tekst, plakken zij plaatjes en maken zij tekeningen over hun onderzoeksvragen. 
 
In de volgende hoofdstukken zullen we zien dat de computer een belangrijk hulpmiddel is 
bij het maken van werkstukken. 
 

2.2.5  Presenteren 
Als de werkstukken klaar zijn, bereiden de onderzoeksgroepen hun groepspresentatie voor.  
De leerkracht stimuleert de kinderen om hun presentatie aantrekkelijk te maken door er 
bijvoorbeeld schema’s, afbeeldingen en voorwerpen bij te gebruiken en niet alleen te 
praten, maar bijvoorbeeld ook te spelen, een interview af te nemen of iets te 
demonstreren. Ieder teamlid moet iets doen in de presentatie, maar het is niet de 
bedoeling dat de kinderen simpelweg na elkaar het antwoord voorlezen op de 
onderzoeksvragen. De groepen moeten proberen er een boeiend geheel van te maken. De 
leerkracht helpt de groepen om een aantrekkelijke, duidelijke presentatie te verzinnen. 
 
De hogere groepen krijgen ongeveer een kwartier de tijd voor hun presentatie. In de lagere 
groepen duren de presentaties korter en zijn deze eenvoudiger. De kinderen lezen 
bijvoorbeeld, alleen of in tweetallen, het verhaaltje voor dat ze hebben geschreven of laten 
de poster zien die ze hebben gemaakt en vertellen daarover.  
 
Na de presentatie mogen de andere kinderen vragen stellen en wordt de presentatie 
geëvalueerd. De leerkracht en de kinderen benoemen de sterke en de zwakke punten van 
de presentatie. De leerkracht kan bijvoorbeeld aan elke onderzoeksgroep vragen om twee 
positieve punten te noemen (tops) en een punt dat beter kan (tip). De groepen krijgen een 
paar minuten om die punten samen te bepalen. De leerkracht leert de kinderen hoe zij 
opbouwende kritiek kunnen geven. 
 
Na elke presentatie vat de leerkracht de belangrijkste informatie over het betreffende 
subthema samen. In de hogere groepen kunnen de kinderen hiervan aantekeningen 
maken; in de lagere groepen kan de belangrijkste informatie op het bord of op een 
muurkrant worden geschreven. 
 
De kinderen kunnen bij de evaluatie van de presentatie gebruikmaken van het 
evaluatieformulier van kopieerblad 20 van ‘Interactief lezen en schrijven’. Zij kunnen dit 
formulier individueel of per onderzoeksgroep invullen. Ook kunnen de kinderen met het 
formulier hun eigen presentatie beoordelen. 
 
Als alle groepen hun onderzoeksresultaten hebben gepresenteerd, brengt de leerkracht de 
overkoepelende vraag (of vragen) over het thema, die zij aan het begin van het onderzoek 
had geformuleerd, nog eens onder de aandacht. In hoeverre is er op deze vragen een 
antwoord gevonden? 
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2.2.6  Toetsen en evalueren 

Toetsen 
De leerkracht stelt een toets samen waarin zij de belangrijkste informatie en nieuwe 
woorden uit het thema verwerkt. De toets wordt individueel afgenomen. Eventueel krijgen 
de leerlingen één extra vraag over hun eigen subthema. 
 

Evalueren 
Aan het einde van het thema wordt het werken in onderzoeksgroepen geëvalueerd. De 
kinderen praten klassikaal of in de groepen over de samenwerking en hun eigen 
functioneren binnen de groep. Zij kunnen hierbij gebruikmaken van de formulieren op de 
kopieerbladen 15 tot en met 17 van ‘Interactief lezen en schrijven’. 
 
Ook de leerkracht evalueert het proces. Zij evalueert de eigen leerkrachtvaardigheden en 
bekijkt in hoeverre de leerlingdoelen zijn gehaald. De leerkracht kan hierbij gebruikmaken 
van het evaluatieformulier uit de publicatie van van Elsäcker & Verhoeven (2001).  
 

2.3  Mogelijke problemen 
Tijdens het werken in onderzoeksgroepen kunnen zich – zeker wanneer leerkracht en 
kinderen hierin nog onervaren zijn – bepaalde problemen voordoen. We bespreken de veel 
voorkomende problemen en kijken hoe de leerkracht hiermee kan omgaan of deze kan 
voorkomen. 
 

De kinderen zijn niet gewend in groepen samen te werken 
Wanneer kinderen weinig of geen ervaring hebben in het samenwerken, kan dit problemen 
opleveren in de groepen. De kinderen ‘kletsen’ meer dan ze werken, zij zijn 
ongeconcentreerd of krijgen ruzie. 
 
De leerkracht besteedt aandacht aan de sociale vaardigheden die van belang zijn bij het 
samenwerken in groepen, zoals bijvoorbeeld ‘naar elkaar luisteren’ en ‘elkaar laten 
uitspreken’. De leerkracht praat hierover met de kinderen en maakt samen met de 
kinderen samenwerkingsafspraken. Zij schrijft die afspraken op een flap en hangt deze op 
in de klas. De volgende keer krijgt de waarnemer van elke groep de opdracht om goed op 
te letten of de groepsleden zich aan de afspraken houden. De lijst met afspraken kan in de 
loop der tijd door de kinderen en/of door de leerkracht worden aangevuld. 
Ook kan de leerkracht besluiten om de kinderen eerst in tweetallen te laten samenwerken. 
 

Er zitten kinderen in de groepjes die nauwelijks Nederlands spreken. 
Kinderen die het Nederlands nog niet beheersen, kunnen de informatie over het thema niet 
lezen en zijn nog niet in staat teksten voor hun werkstuk te schrijven. Dit hoeft geen 
probleem te zijn, als de leerkracht ervoor zorgt dat deze kinderen in de onderzoeksgroep op 
hun eigen niveau kunnen werken. Zij leren bijvoorbeeld eenvoudige basiswoorden, die de 
andere kinderen al kennen en zij kunnen bij die woorden tekeningen of eenvoudige zinnen 
maken. Ook kunnen zij de woorden er in hun eigen taal bij schrijven. 
 
Ook in het werkstuk kunnen de leerlingen gebruikmaken van hun eigen taal. Onderdelen 
van deze tekst vertalen zij, met behulp van andere kinderen in de groep, in het Nederlands, 
en zij gebruiken daarbij de nieuw geleerde Nederlandse woorden. In de presentatie kunnen 
de anderstalige leerlingen deze zinnen bijvoorbeeld voorlezen of de nieuwe woorden in het 
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Nederlands en in hun eigen taal presenteren op het bord of op een flap. Zij kunnen deze 
woorden (in koor) aanleren aan de andere kinderen. 

De leerlingen zijn eraan gewend dat alle informatie van de leerkracht komt. 
Wanneer leerlingen niet gewend zijn samen te werken met andere kinderen, hebben zij 
vaak de neiging om de leerkracht voortdurend in te schakelen. Om de leerlingen te leren 
elkaar te helpen, kan de leerkracht de volgende afspraken met de groepen maken: 
 iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen werk en gedrag 
 als iemand van je groepje om hulp vraagt, toon je je bereid hem te helpen 
 helpen is niet: voorzeggen of het werk van de ander doen, maar de ander op weg 

helpen zodat hij het zelf kan doen 
 je vraagt alleen de hulp van de leerkracht wanneer alle groepsleden dezelfde vraag of 

hetzelfde probleem hebben. 
 

Er zijn onvoldoende boeken en naslagwerken aanwezig waarin de kinderen informatie kunnen 
vinden over hun onderwerp. 
Het is een essentiële voorwaarde voor het werken in onderzoeksgroepen dat er voldoende 
informatie over het thema voorhanden is. Daarom begint de leerkracht ruim van tevoren 
met het verzamelen van materialen. Zij kan ook aan de leerlingen vragen om thuis of in de 
bibliotheek op zoek te gaan naar boeken. Slaagt de leerkracht er niet in voldoende 
informatie over het thema te verzamelen, dan kan zij beter een ander, breder thema 
kiezen. 
 

De leerlingen weten niet goed hoe het werken in onderzoeksgroepen verloopt. 
Het is belangrijk dat de kinderen houvast hebben en weten wat er van hen wordt verwacht. 
Daarom zorgt de leerkracht voor een duidelijke rolverdeling binnen de groepen en voor 
duidelijke opdrachten. Zij reikt de groepen een stappenplan aan waarin heldere richtlijnen 
zijn opgenomen. De leerkracht kan dit voorbeeld zelf aanpassen aan het niveau van de 
kinderen en aan de eigen situatie. 
 

De leerlingen vinden een belangrijk subthema niet interessant. 
Sommige subthema’s zijn zeer essentieel, maar spreken de leerlingen niet aan. De 
leerkracht kan de leerlingen stimuleren om toch voor zo’n subthema te kiezen, door het te 
combineren met een subthema dat wel populair is. Het is van groot belang dat de kinderen 
geïnteresseerd zijn in het thema waarmee zij aan de slag gaan. Lukt het niet de kinderen te 
interesseren voor een bepaald subthema, dan kan de leerkracht dat subthema beter laten 
vallen. 
 

Er zijn teveel leerlingen die voor een bepaald subthema kiezen. 
Dit probleem kan de leerkracht voorkomen door de leerlingen een eerste, tweede en derde 
keus te laten maken en hen erop voor te bereiden dat niet iedereen met zijn favoriete 
thema aan de slag kan. Ook kan de leerkracht ervoor kiezen om twee groepen aan 
hetzelfde subthema te laten werken. 
 

De leerlingen hebben problemen met het zoeken en vinden van informatie. 
Wanneer de leerkracht constateert dat leerlingen problemen ondervinden bij het zoeken 
naar relevante informatie, kan zij een les geven waarin zij de kinderen zoekvaardigheden 
bijbrengt. Zij doet het zoeken in bijvoorbeeld naslagwerken en encyclopedieën voor en 
bespreekt de stappen die ze daarbij neemt. In de lagere groepen kan de leerkracht het 
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aantal boeken per subthema beperken, de boeken rangschikken per subthema, of 
hoofdstukken/pagina’s aangeven waar bepaalde informatie is te vinden. Hoe meer ervaring 
de kinderen hebben opgedaan met het werken in onderzoeksgroepen, hoe zelfstandiger zij 
worden in het zoeken en vinden van informatie. 

De leerlingen schrijven teksten letterlijk over uit boeken of van het internet. 
De leerkracht kan met de leerlingen afspraken maken over de eisen waaraan een werkstuk 
of presentatie moet voldoen. Eén van de regels is: “Je mag teksten niet letterlijk 
overschrijven”. 
 

De leerlingen hebben moeite met het formuleren van onderzoeksvragen. 
Als de kinderen geen ervaring hebben met de werkwijze, vinden zij het moeilijk om goede 
onderzoeksvragen te bedenken. Ze komen vaak niet verder dan hele simpele feitenvragen, 
zoals In welk jaar…? Hoeveel…? Wie…? Daarom geeft de leerkracht de groepen 
richtlijnen, waarmee de kinderen ook inzichtvragen kunnen bedenken die bijvoorbeeld 
verwijzen naar oorzaken of verbanden. 
 
De leerkracht kan elke groep (of tweetallen) vragen om vier feitenvragen en vier 
inzichtvragen over het subthema te bedenken. De feitenvragen moeten beginnen met: 
Wie? Wat? Wanneer? En Welke? En de inzichtvragen moeten beginnen met Hoe komt het 
dat…? Waarom…? Hoe..? Op welke manier…? 
Ook Inspiration biedt mogelijkheden om kinderen te helpen bij het bedenken van 
onderzoeksvragen, zo zullen we zien in hoofdstuk 3.  
 

2.4  Ervaring opdoen 
Het werken in onderzoeksgroepen is voor kinderen heel stimulerend en leerzaam, zo blijkt 
uit de ervaringen, al verloopt het aanvankelijk niet altijd vlekkeloos. Wanneer de leerkracht 
en de kinderen echter wat meer ervaring met de werkwijze hebben opgedaan, gaat het al 
snel veel beter. Wanneer leerkrachten voldoende, adequate steun bieden, blijken kinderen 
uitstekende prestaties te leveren. Dat geldt ook voor zwakke en anderstalige leerlingen. 
Wanneer kinderen verantwoordelijkheid krijgen en zelf keuzen kunnen maken, gaan ze zich 
in de regel verantwoordelijker en zelfstandiger gedragen en blijkt dat ze meer aankunnen 
dan verwacht. 
 
Op de videoband ‘Studerend lezen’ (zie literatuurlijst), is het werken in onderzoeksgroepen 
in beeld gebracht. We zien daar kinderen van Nutsbasisschool Bezuidenhout aan het werk 
met het thema Middeleeuwen. 
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3.  inspiration gebruiken bij het werken in onderzoeksgroepen 
 

3.1  Wat is Inspiration? 
Inspiration is een computerprogramma waarmee de gebruiker gedachten, ideeën en 
teksten kan structureren en herordenen. Het programma heeft vijf 
toepassingsmogelijkheden: 
 Webben (brainstormen) 
 Plaatjesbalk (symbolpallette) 
 Omkeerfunctie (outlinefunctie) 
 Sjablonen (templates) 
 Knippen en plakken naar Word 
 

Webben 
Met deze functie kun je brainstormen over een onderwerp. Je voert een onderwerp in, 
bijvoorbeeld Kamperen en voert vervolgens alle associaties in die je bij dat onderwerp 
bedenkt, zoals bijvoorbeeld de tent, de vakantie en luchtbed. Je kunt aan deze brainstorm 
een structuur geven, die je steeds weer kunt aanpassen en veranderen. Je brainstorm 
wordt dus geordend. Het resultaat is een woordweb over het thema Kamperen. 
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De kinderen kunnen ook een woordweb maken in het kader van de 
woordenschatontwikkeling. In het midden van het web staat het behandelde woord en in 
de ballonnetjes kunnen de kinderen verschillende betekenisaspecten van het woord 
invullen. 
 
Tijdens het webben bedenk je soms al feiten, anekdotes of wetenswaardigheden bij een 
bepaald subonderwerp, die je wilt onthouden. Deze informatie kun je meteen intypen en 
bewaren met de functie ‘add notes’ . Door gebruik te maken van deze functie heb je de 
mogelijkheid om tijdens het webben notities te maken, dingen te noteren, waar je later nog 
iets mee wilt doen. 
 

Plaatjesbalk 
Bij het brainstormen, het opbouwen van het woordweb, kun je gebruikmaken van de 
plaatjesbalk. Daarin vind je allerlei plaatjes van onderwerpen, die zijn onderverdeeld in 
subonderwerpen. Door in de plaatjesbalk te kijken, kun je dus op ideeën komen om je 
woordweb op te bouwen. Ook kun je met de plaatjesbalk een beeldwoordenweb maken. 
Het web bestaat in dat geval uit afbeeldingen. Daaronder staat het woord dat erbij hoort. 
In het programma Inspiration is een plaatjesbalk opgenomen, maar de leerkracht kan ook 
zelf een plaatjesbalk vullen. 
 

Omkeerfunctie 
Met de functie ‘out line’ kun je het web – het plaatje met ballonnen - omzetten in tekst. Zo 
wordt het woordweb ‘vertaald’ in een hoofdstukindeling, waarin alle onderdelen van het 
web een plaats krijgen. Deze indeling kun je vervolgens bewerken. Je kunt hoofdstukken 
toevoegen en schrappen, je kunt onder de hoofdstukken paragrafen plaatsen en je kunt 
van een hoofdstuk een paragraaf maken of andersom. Het resultaat is een hoofdstuk- en 
paragrafenindeling voor een werkstuk of andere tekst. De notities die je tijdens het webben 
had gemaakt, worden met de outlinefunctie direct onder het betreffende hoofdstuk 
geplaatst. Het bijzondere van deze functie is dat het de ballonnen van de brainstorm 
automatisch herschikt. 
 

Templates 
Met deze functie kun je allerlei sjablonen maken, zoals bijvoorbeeld een werkblad, een 
schema voor een werkstrategie of een invulschema. De leerkracht maakt de templates zelf. 
Je kunt ze gemakkelijk veranderen, dus de kinderen kunnen zelf onderdelen aan een 
template toevoegen of onderdelen schrappen. In de activiteiten die in paragraaf 3.4 worden 
beschreven, komen verschillende templates voor.  
 

Knippen en plakken naar Word 
Inspiration geeft wel de mogelijkheid om teksten te maken, maar een 
tekstverwerkingsprogramma is het niet. Als je een mooie lay-out voor een tekst wilt 
maken, kun je dus beter in Word werken. Met het programma Inspiration kun je heel 
gemakkelijk teksten en plaatjes kopiëren of verplaatsen naar Word. Je kunt ook bestanden 
opslaan als worddocument. 
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Werken met template ‘Insecten’ 

 
Karin heeft ervoor gekozen het thema ‘Insecten’ in haar groep 5 in onderzoeksgroepen 
uit te werken. De kinderen gaan in tweetallen werken en het is de bedoeling dat elk 
tweetal een insect kiest. De vorige keer (bij het thema ‘de herfst’) merkte zij dat de 
kinderen, ten gevolge van het tekort aan kennis, veel moeite hadden met het 
bedenken van onderzoeksvragen. Daarom kiest Karin er deze keer voor de kinderen 
eerste algemene informatie te geven over insecten.  
Nadat Karin de kinderen basisinformatie heeft gegeven, maken de tweetallen in 
Inspiration een woordweb over het onderwerp. De woordwebben worden geprint en 
klassikaal besproken. Karin wijst de kinderen erop dat in alle woordwebben dezelfde 
onderwerpen voorkomen, zoals bijvoorbeeld ‘kenmerken’, ‘voortplanting’ en 
‘voedsel’. Over al deze onderwerpen kunnen we vragen stellen. 
Karin maakt een template van deze onderwerpen en formuleert daarbij de volgende 
vragen: 

Kenmerken: hoe ziet het insect eruit; wat zijn de kenmerken van dat insect? 
Voorkomen: waar leeft het insect? 
Voedsel: wat eet het insect ? 
Vijanden / verdediging, : wat zijn de vijanden en hoe verdedigt hij zich er tegen? 
Voortplanting: hoe plant het insect zich voort? Wie zijn de vriendjes en 
vriendinnetjes en hoe krijgen ze kleintjes? 
Verwanten: heeft hij familie die op het dier lijkt? 
Gebruik: wat doet de mens met het dier? 
Extra informatie: kun je nog extra informatie over het insect geven? 

Dan kiezen de tweetallen een insect en gaan zij antwoorden zoeken op de vragen van 
de template. De tweetallen spreken af wie welk onderwerp gaat onderzoeken. Karin 
vraagt de kinderen eerst in boeken te zoeken en geeft hen daarbij ondersteuning. Zo 
wijst zij de kinderen erop dat zij de onderwerpen van de template vaak kunnen 
terugvinden in de inhoudsopgave van de boeken, iets dat een aantal kinderen de 
vorige keer bij het thema ‘herfst’ zélf had ontdekt. 
Het is niet de bedoeling dat de kinderen meteen gaan schrijven. Zij moeten eerst 
onder elk onderwerp opschrijven in welk boek en op welke pagina zij informatie 
hebben gevonden. Op de computer heeft Karin een paar relevante websites in de 
favorieten opgenomen, maar de kinderen moeten eerst in de boeken zoeken. De 
vorige keer hebben de kinderen namelijk zelf aangegeven dat zij gemakkelijker 
informatie vinden in boeken dan op het internet. Bovendien kunnen de kinderen met 
boeken altijd verder werken, terwijl de computers niet altijd beschikbaar zijn. 
Als de kinderen alle informatie in de template hebben opgenomen, zet Karin de 
template om in Word, omdat dat programma meer tekstverwerkingsmogelijkheden 
heeft dan Inspiration. Dan gaan de kinderen aan de hand van de indeling van de 
template hun werkstuk schrijven. Onder elk onderdeel voegen zij stukjes tekst in. Zij 
mogen de tekst niet letterlijk overschrijven uit de boeken, maar moeten proberen het 
in hun eigen woorden op te schrijven. Karin geeft aan op welke site de kinderen 
plaatjes kunnen vinden, die zij in hun werkstuk kunnen opnemen. 
Als de werkstukken allemaal klaar zijn, presenteert elk tweetal het eigen werkstuk. 
Karin begeleidt deze presentaties door vragen te stellen: hoe ziet het dier eruit? Wat 
eet het dier? De kinderen mogen na elke presentatie reageren en vragen stellen. 
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3.2  Wanneer kun je Inspiration gebruiken? 
De bovenbeschreven toepassingsmogelijkheden van Inspiration maken het programma 
zeer bruikbaar voor het werken in onderzoeksgroepen. Kinderen kunnen het programma 
gebruiken in verschillende fasen: 
 Tijdens de themaverkenning kunnen zij het programma gebruiken als hulp bij het 

brainstormen. Zij kunnen woordwebben maken over het thema en over de subthema’s 
en vormen zich zo een beeld van aspecten die bij het thema aan de orde komen. Om 
op ideeën te komen of hun voorkennis te activeren, kunnen zij de plaatjesbalk 
raadplegen. De kinderen leren informatie te rangschikken: wat hoort waarbij? 

 Het bedenken van onderzoeksvragen is voor veel kinderen moeilijk – zeker wanneer zij 
nog geen ervaring hebben met het werken in onderzoeksgroepen. Inspiration biedt 
verschillende mogelijkheden om kinderen daarbij te ondersteunen. Zo geven het 
woordweb en de plaatjesbalk houvast bij het formuleren van onderzoeksvragen. 
Kinderen kunnen zich per subonderwerp afvragen welke vragen zij daarover kunnen 
stellen. Ook zijn er in de pilot templates ontwikkeld die kinderen kunnen gebruiken bij 
het bedenken van onderzoeksvragen. Er zijn templates gemaakt voor de thema’s 
beroepen, dieren, geschiedenis, landen, personen (bijvoorbeeld Napoleon), techniek en 
volken. Bij elk thema zijn rubrieken bedacht, waarover kinderen een vraag kunnen 
formuleren. 

 De kinderen kunnen de omkeerfunctie gebruiken om een opzet te maken voor hun 
werkstuk. Zij zetten hun woordweb om in tekst en maken zo een hoofdstukken- en 
paragrafen indeling. De informatie die de kinderen gaandeweg verzamelen, kunnen zij 
onder het betreffende hoofdstuk (of paragraaf) plaatsen. Ook kunnen zij eerst onder de 
betreffende paragraaf schrijven waar (in welke informatiebron en op welke pagina) zij 
informatie over dit onderwerp hebben gevonden. De kinderen krijgen inzicht in relaties 
tussen onderwerpen en maken zich bovendien de begrippen ‘hoofdstuk’ en ‘paragraaf’ 
eigen. 

 Tijdens de fase van het verzamelen van informatie kunnen de kinderen gebruikmaken 
van verschillende templates, zoals bijvoorbeeld templates voor het analyseren van 
teksten. In paragraaf 3.4 vindt u daarvan enkele voorbeelden. Met behulp van deze 
templates krijgen de kinderen inzicht in de structuur en de opbouw van een tekst en 
leren zij verbanden in een tekst zien. Zij leren zich leesstrategieën eigen maken. 

 De leerkracht kan verschillende templates maken, waarmee kinderen kunnen werken 
aan hun woordenschatontwikkeling. In paragraaf 3.4 geven we daarvan verschillende 
voorbeelden. 

 Wanneer de kinderen aan hun werkstuk werken, kunnen zij tekst en plaatjes vanuit 
Inspiration gemakkelijk plakken en kopiëren naar Word. Ook kunnen zij hun werkstuk 
mooi vormgeven met kleurgereedschap. 

 Voor de evaluatie kan de leerkracht een template maken, die door de kinderen kan 
worden ingevuld. 

 
Inspiration biedt kinderen structuur en hulpmiddelen bij het werken in onderzoeksgroepen. 
Door Inspiration in te zetten bij het werken in onderzoeksgroepen, leren kinderen niet alleen 
informatie, maar ook hun eigen gedachten en ideeën te orden en herordenen. Zij leren 
leesstrategieën, zij leren verbanden zien en zij leren zelf verbanden te leggen. Met behulp 
van het programma leren zij hoe zij een tekst logisch kunnen opbouwen. 
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TEMPLATE OVER PERSONEN 

 

3.3.  Leren werken met Inspiration 
Inspiration is een toegankelijk en gebruiksvriendelijk programma, maar natuurlijk moeten 
zowel leerkrachten als leerlingen leren werken met het programma. Daarom zijn er in de 
pilot een aantal ‘opdrachtkaarten’ ontwikkeld, aan de hand waarvan leerkrachten en 
leerlingen zich de gebruiksmogelijkheden van het programma kunnen eigen maken. De 
opdrachtkaarten geven leerkrachten een leidraad voor lessen, waarin de kinderen kunnen 
oefenen met het programma. De opdrachtkaarten zijn binnenkort te vinden op de website 
www.taalonderwijs.nl. 
 
In de pilot zijn er acht opdrachtkaarten ontwikkeld: 
 Hoe vul je het woordweb in? 
 Hoe maak je een eigen woordweb? 
 Hoe maak je een eigen woordweb met plaatjes? 
 Creatief omgaan met teken- en kleurgereedschap 
 Het wijzigen van de volgorde van de hoofdstukken in de tekstoptie 
 Het maken en verplaatsen van hoofdstukken en paragrafen 
 Knip- en plakwerk en tekstverwerkingsmogelijkheden 
 Het plaatsen van de tekst in Word 
 
Er is een negende opdrachtkaart in ontwikkeling over het maken van sneltoetsen. Deze 
opdrachtkaart zal, wanneer hij klaar is, op de website worden geplaatst. 
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Kinderen leren elkaar omgaan met Inspiration 
 
Om alle bovenbouwgroepen in te wijden in het programma Inspiration, zet 
Basisschool Merlijn haar leerlingen in. Deze keuze is gemaakt in het kader van het 
zelfstandig werken. Bovendien zijn kinderen vaak vaardiger met de computer dan 
volwassenen en pakken zij het gemakkelijk op. Eerst krijgen de leerlingen van groep 
8 lessen over Inspiration van de leerkracht. Als groep 8 zich het programma heeft 
eigen gemaakt, dragen de leerlingen hun kennis vervolgens over op de leerlingen 
van groep 7, die op hun beurt de leerlingen van groep 5/6 inwijden in de 
toepassingsmogelijkheden van het programma. 
Als groep 5/6 aan de beurt is voor deze scholing, heeft leerkracht Brigitte al een 
aantal fasen van het werken in onderzoeksgroepen doorlopen. De leerlingen hebben 
zich al georiënteerd op het thema ‘Wonen’, er zijn groepen van drie leerlingen 
geformeerd, die een eigen subthema hebben gekozen, zoals bijvoorbeeld 
‘verlichting’, ‘kopen of huren’, ‘architect’ en ‘meubels’. Aan de hand van de vragen 
Wie? Wat? en Waar? hebben de groepen hun onderzoeksvragen geformuleerd. 
Binnen elk groepje heeft ieder kind een eigen onderzoeksvraag, waarmee hij aan de 
slag gaat. Nu zij van de kinderen van groep 7 hebben geleerd hoe Inspiration werkt, 
gaan zij het programma gebruiken om een opzet te maken voor hun werkstukken. De 
kinderen maken een woordweb over hun eigen onderzoeksvraag en gebruiken 
vervolgens de omkeerfunctie om het woordweb om te zetten in tekst. Zo hebben de 
kinderen allemaal een opzet gemaakt voor hun eigen werkstuk. Nadat de kinderen 
hun werkstuk hebben gepresenteerd, reflecteren zij samen met leerkracht Brigitte op 
de werkstukken en op de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen. 

 
 

3.4  Activiteiten met Inspiration 
We geven een aantal voorbeelden van activiteiten waarbij de kinderen tijdens het werken 
in onderzoeksgroepen Inspiration gebruiken. 
 

Teksten analyseren 
De activiteit ‘Teksten analyseren’ doen de kinderen in de fase van het informatie 
verzamelen. Leerkracht en kinderen maken hierbij gebruik van de optie Templates. 
Wanneer de kinderen informatie verzamelen voor hun onderzoek, lezen zij verschillende 
informatieve en verhalende teksten. Het is belangrijk dat de kinderen deze teksten goed 
begrijpen. Daarom doet de leerkracht activiteiten met de kinderen waarbij zij leren teksten 
te analyseren. De kinderen leren leesstrategieën, zij leren de structuur van een tekst 
kennen, leren het verband begrijpen tussen onderdelen van een tekst en leren hoe de tekst 
is opgebouwd. 
 
Met Inspiration kan de leerkracht templates maken waarmee kinderen deze vaardigheden 
kunnen leren en oefenen. In de pilot zijn templates ontwikkeld, die kinderen kunnen 
gebruiken bij het analyseren van verhalende teksten en templates die zij kunnen gebruiken 
bij informatieve teksten. 
 
Zo gebruiken de leerlingen bij het lezen van een informatieve tekst bijvoorbeeld de 
template met het W-3 schema, waarop drie vragen staan die zij moeten beantwoorden. 
Wat weet ik al over het onderwerp? Wat wil ik over het onderwerp weten? En Wat heb ik 
geleerd?  
De leerkracht kan ook andere vragen in de template opnemen. 
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Bij elke vraag staan vijf lege tekstballonnetjes, die de leerlingen kunnen invullen. De 
kinderen kunnen zelf ballonnetjes weghalen en toevoegen. Dat er vijf ballonnetjes staan, 
betekent dus niet dat de kinderen ook perse vijf punten moeten opschrijven. 
 
Bij verhalende teksten kunnen de kinderen bijvoorbeeld gebruikmaken van de template 
Oorzaak en gevolg, waarop zij kunnen registreren welke gevolgen een bepaalde 
gebeurtenis heeft die in een tekst is beschreven of omgekeerd: welke oorzaken er zijn voor 
een bepaalde gebeurtenis. Ook op deze templates kunnen de kinderen ballonnetjes (dus 
gevolgen of oorzaken) weghalen en toevoegen. 

Uitbreiding van de woordenschat 
 

 
Het woord van de dag 
 
Leerkracht Zabrina van groep 7 heeft er een routine van gemaakt om elke dag een 
woord te behandelen volgens een vast stramien. De leerlingen kiezen elke dag een 
‘woord van de dag’. Meestal zijn het interessante of moeilijke woorden uit de 
taalmethode, maar nu de kinderen in onderzoeksgroepen aan het thema ‘Egypte’ 
werken, wordt er elke dag een themawoord gekozen. Vandaag is ‘woestijn’ het woord 
van de dag. Eerst moeten de kinderen aan de hand van een omschrijving of 
uitbeelding raden wat het woord van de dag is. Als de kinderen het woord ‘woestijn’ 
hebben geraden, schrijft Zabrina het woord op het bord en praat zij met de kinderen 
over de betekenis ervan. Eén van de kinderen zoekt de betekenis van ‘woestijn’ op in 
het woordenboek. Dan maakt Zabrina samen met de kinderen een woordweb op het 
bord. 
Vervolgens vullen alle kinderen een woordenboekschema in waarvan Zabrina een 
template heeft gemaakt. De kinderen moeten een woordweb en een voorbeeldzin 
maken met het woord ‘woestijn’, een synoniem en een tegenstelling bedenken en 
eventueel een uitdrukking opschrijven waar het woord in voor komt. Ook maken de 
kinderen een tekening bij het woord. Dan schrijft Zabrina het woord van de dag op 
‘de woordenschatrol’ die in de klas hangt. Daarop staan alle moeilijke woorden die 
zijn behandeld. Het woord van de dag wordt altijd in het rood op de woordenrol 
geschreven, want na ongeveer een maand krijgen de kinderen een toets over de 
woorden van de dag die de afgelopen tijd zijn behandeld: bij elk woord staan vier 
betekenisomschrijvingen, waarvan de kinderen de juiste moeten kiezen. 

 
 
Deze activiteiten kan de leerkracht in alle fasen van het werken in onderzoeksgroepen met 
de kinderen doen, zo zagen we in hoofdstuk 2. Er wordt gedurende het thema immers 
steeds gewerkt aan de uitbreiding van de woordmuur die over het thema is ingericht. De 
leerkracht selecteert belangrijke themawoorden waaraan zij aandacht wil besteden, maar 
ook komen de kinderen tijdens hun onderzoek zelf allerlei woorden tegen die zij niet 
kennen. Voor woordenschatactiviteiten maken leerkracht en kinderen gebruik van de optie 
Templates. 
 
Op basis van de publicatie Met woorden in de weer (Verhallen & van der Nulft, 2002) zijn 
in de pilot verschillende templates ontwikkeld, waarmee leerlingen werken aan hun 
woordenschatontwikkeling: 
 Het woordweb: door middel van een woordweb of een beeldwoordweb kunnen de 

kinderen verschillende betekenisaspecten van een woord in beeld brengen. 
 Het woordenboekschema: in een woordenboekschema kunnen kinderen allerlei soorten 

kennis kwijt die zij over een woord hebben. Zij kunnen bijvoorbeeld associaties, 
woorden met dezelfde betekenis en een tegenstelling invullen. Ook maken de kinderen 
een zin met het woord, geven zij een uitleg en een definitie van het woord. 
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 De woordparaplu : met de woordparaplu kunnen kinderen de betekenis van nieuwe 
categorienamen en hiërarchische betekenisrelaties oefenen. Onder het woord bestek 
bijvoorbeeld, vullen de kinderen mes, vork en lepel in. De woordparaplu kan ook uit 
meerdere categorieën bestaan en verder worden uitgesplitst. Onder dieren, worden 
bijvoorbeeld de categorieën vogels, vissen en zoogdieren ingevuld. Onder elke 
categorie kunnen de kinderen voorbeelden invullen. 

 De woordkast: met de woordkast kunnen kinderen de betekenis van twee 
tegengestelde begrippen oefenen, zoals bijvoorbeeld dag en nacht, of zomer en winter. 
Elk woord heeft een eigen kast met laden. In de laden kunnen de kinderen de 
kenmerken van het betreffende woord opbergen. 

 De woordtrap: met de woordtrap kunnen kinderen een proces of verandering 
weergeven, bijvoorbeeld van koud naar heet. De woorden op de treden volgen elkaar 
logisch op. 

Deze templates zijn (binnenkort) te vinden op de website www.taalonderwijs.nl. 
 

 

EEN WOORDENPARAPLU BIJ HET WOORD BESTEK 

 

Tekstverwerken 
De activiteit ‘Tekstverwerken’ is relevant in de fase waarin de kinderen aan hun werkstuk 
werken. 
Het programma biedt mogelijkheden voor alle fasen van het schrijven van een tekst, bij de 
ideevorming, het omzetten van het idee in een concept en voor de presentatie. Alle 
toepassingsmogelijkheden van Inspiration kunnen in deze fase worden gebruikt. Het 
stimuleert kinderen wanneer zij iets moois van hun werkstuk kunnen maken. Inspiration 
biedt hen daarvoor vele mogelijkheden, temeer daar de kinderen eenvoudig kunnen 
knippen en plakken naar Word. 
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Om het werkstuk te verfraaien kunnen de kinderen gebruikmaken van de Diagram-optie. 
Daarmee kunnen zij het web met de bijbehorende tekst en de relaties tussen de 
onderwerpen overzichtelijker maken. 
De leerkracht kan als voorbereiding op het maken van het werkstuk met de kinderen 
oefenen hoe zij teksten kunnen bewerken en verfraaien. 
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Zelf een thema kiezen 
 
Deze keer besluit leerkracht Margit van groep 7/8 om de kinderen zelf een thema te 
laten kiezen. Er zijn 11 onderzoeksgroepjes van twee kinderen geformeerd die met 
een zelfgekozen thema aan de slag gaan. Ter ondersteuning van de themakeuze 
schrijft Margit de volgende acht categorieën op het bord: dieren, planten, personen, 
techniek, beroepen, landen, geschiedenis en volken. Bij elke categorie geven de 
kinderen themasuggesties en zo verzamelt de groep wel veertig verschillende 
thema’s, waaruit elk groepje een thema kan kiezen. Ook Margit doet een aantal 
suggesties. Het valt Margit op dat de kinderen uitsluitend met themasuggesties 
komen, waarover zij al wat weten. Zijn noemen bij ‘personen’ bijvoorbeeld Johan 
Cruijf en Madonna, maar als Margit Napoleon of Columbus inbrengt, zijn de kinderen 
niet zo geïnteresseerd en deze thema’s worden dan ook niet gekozen. Margit 
constateert dat de kinderen dan een anker missen. Als ze niets over een onderwerp 
weten, en hun nieuwsgierigheid over het thema niet expliciet is gewekt, boeit het de 
kinderen onvoldoende en kiezen zij het thema niet. Zo zijn de kinderen pas 
geïnteresseerd in het thema ‘slavernij’ nadat Margit een film over dit onderwerp 
heeft laten zien. 
Als alle groepjes een thema hebben gekozen, gaan Margit en de kinderen op zoek 
naar informatiebronnen over hun onderwerp in bibliotheken en op het internet. Margit 
reikt de kinderen kinderzoekmachines en relevante websites aan die zij op het 
internet kunnen raadplegen. Zij ziet dat de kinderen zodoende goed leren zoeken op 
het internet, maar zij constateert ook dat zij inhoudelijk meer hebben aan de 
informatie uit de jeugdbibliotheek. 
Om de kinderen ondersteuning te geven bij het zoeken en ordenen van de informatie, 
krijgen zij templates met vragen. Op de template ‘Personen’ staan bijvoorbeeld de 
vragen: Welk beroep heeft de persoon? Wat gebeurt er achtereenvolgens in het leven 
van de persoon? Waardoor is de persoon bekend of beroemd geworden? Onder deze 
vragen kunnen de kinderen de gevonden informatie kwijt. 
De kinderen verwerken hun informatie in een werkstuk en presenteren dat op eigen 
wijze aan de andere kinderen. De kinderen mogen zelf bepalen hoe zij dat doen. Zo 
doet het ene groepje een quiz en houdt het volgende groepje een spreekbeurt. 
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4 . andere ict-toepassingen bij het werken in onderzoeksgroepen 
 
We zagen in hoofdstuk 3 dat het programma Inspiration tijdens het werken in 
onderzoeksgroepen veel mogelijkheden biedt. Leerlingen kunnen tijdens het werken in 
onderzoeksgroepen ook op andere manieren gebruik maken van ict. We geven in dit 
hoofdstuk voorbeelden van computergebruik in de onderzoeksgroep. 
 

4.1  Zoeken op internet 
(Informatie verzamelen) 
 

 
Een powerpoint presentatie maken 
 
Leerkracht Bram behandelt in zijn groep 8 het thema ‘Tweede Wereldoorlog’ in 
onderzoeksgroepen. Gedurende zeven weken werken de kinderen ongeveer 3 uur per 
week aan dit thema in groepen van vier kinderen. Elke groep heeft drie subthema’s 
gekozen, waarover zij als groep een powerpoint presentatie moeten maken. De 
groepjes verdelen de taken zelf, zowel inhoudelijk als praktisch. Dus wie 
bijvoorbeeld interesse heeft voor Pearl Harbour, gaat op zoek naar informatie over dat 
onderwerp en wie goed kan omgaan met het programma powerpoint, neemt vooral de 
taak op zich om de informatie in dat programma te zetten. 
Voor het verzamelen van informatie maken de leerlingen veelvuldig gebruik van het 
internet, maar zij mogen de informatie niet klakkeloos overnemen. Bram let er goed 
op dat de kinderen de informatie in hun eigen woorden weergeven. Ook geeft hij de 
kinderen in het begin ondersteuning bij het selecteren van informatie, want het is 
niet makkelijk om uit de enorme hoeveelheid informatie op het internet, te kiezen 
wat je wel en niet in je presentatie wilt opnemen. 
De kinderen zijn zeer bedreven met de computer. Ze zoeken bijvoorbeeld zelf uit op 
welke manier zij informatie of beelden van het internet kunnen downloaden of hoe 
zij muziek onder hun presentatie kunnen zetten. De kinderen leren dergelijke 
vaardigheden vervolgens weer aan elkaar. 
Dan presenteren de groepjes hun powerpoint presentaties aan elkaar. Zij hebben er 
allemaal iets moois van gemaakt. Zo toont het groepje met het onderwerp Pearl 
Harbour bijvoorbeeld een zinkend schip waar een hele reeks bommen op valt, die 
iedereen levensecht hoort ontploffen. 

 
 
Het internet bevat een oneindige schat aan informatie. Wanneer de groepen 
onderzoeksvragen over hun subthema’s hebben geformuleerd, raadplegen zij relevante 
boeken, tijdschriften en naslagwerken, maar kunnen zij ook op zoek gaan naar informatie 
op het internet, de meest omvangrijke informatiebron van vandaag. Die omvang is echter 
ook het probleem. Het vergt kennis en vaardigheden om op het internet snel de gewenste 
informatie te vinden. Wie die vaardigheid niet beheerst, loopt het risico te verdwalen en 
haakt na uren tevergeefs zoeken gefrustreerd af. 
 
Daarom bieden leerkrachten de leerlingen structuur bij het zoeken op internet. We geven 
daarvoor drie suggesties: de leerkracht maakt een selectie van favorieten, reikt de kinderen 
een portalsite aan met een zoekmachine voor kinderen of maakt gebruik van een 
webquest. 
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Favorieten selecteren 
De leerkracht selecteert een aantal relevante websites waar informatie is te vinden over de 
onderwerpen waarmee de leerlingen bezig zijn en zet de adressen van deze sites in aparte 
mappen. Deze mappen geeft u namen die verwijzen naar de subthema’s van de 
onderzoeksgroepen. De kinderen vinden dus in de map met de naam ‘Olifanten’ allerlei 
sites waar informatie is te vinden over de olifant. 
 

Een portalsite met zoekmachine 
De leerkracht reikt de kinderen een portalsite aan. Op een portalsite staan al indelingen die 
het zoeken vergemakkelijken en het de kinderen makkelijker maakt om hun weg te 
vinden. Het is raadzaam een portalsite te kiezen, die een zoekmachine voor kinderen 
bevat. Kennisnet bevat een geschikte portalsite om mee te beginnen:  
Open de browser (Microsoft Internet Explorer) 
Start kennisnet, www.kennisnet.nl 
Klik op Kinderen 
Klik op bijvoorbeeld Werkstukken maken, Spreekbeurten of Zoeken. 
 

Gebruikmaken van een webquest 
Een webquest is een onderzoeksgerichte opdracht voor zelfstandig (samen)werkende 
leerlingen. Daarbij wordt (vrijwel) uitsluitend gebruik gemaakt van informatiebronnen die op 
het internet te vinden zijn. Een webquest gaat verder dan het zoeken van een antwoord op 
een vraag. De leerlingen gaan met een vraagstelling aan de slag, die hun denken op een 
hoger plan brengt en die hen ‘dwingt’ om de verworven informatie om te zetten in een 
product. Het is een soort educatieve speurtocht op het internet. Het gebruikmaken van de 
informatie is belangrijker dan het zoeken ernaar. 
 
De webquest biedt leerlingen een zoekstructuur, die uit de volgende onderdelen bestaat: 
⋅ de introductie: wekt de interesse van de leerling 
⋅ de opdracht: beschrijft de activiteit en het eindproduct 
⋅ de verwerking: geeft aan welke strategieën de leerling kan gebruiken 
⋅ de bronnen: websites die de leerling kan gebruiken 
⋅ de beoordeling: geeft aan hoe de resultaten worden vastgesteld 
de conclusie: geeft de resultaten weer en reflecteert daarop 
 
Meer informatie over de webquest is te vinden op www.webkwestie.nl. Op die pagina 
vindt u voorbeelden van webquests en treft u aanwijzingen aan om zelf webquests te 
maken. Dat kan op eenvoudige wijze. Wie basale kennis heeft van Word, is al in staat om 
zelf een webquest te maken. 
 

4.2  E-mailen 
(Informatie verzamelen, informatie uitwisselen) 
 
Leerlingen kunnen gebruikmaken van de e-mail om informatie te verzamelen of om 
informatie met anderen uit te wisselen. Zij kunnen per e-mail vragen stellen over hun 
onderwerp aan deskundigen, mensen waarvan zij vermoeden dat zij wat weten over het 
thema waarmee zij bezig zijn. Ook kunnen zij via e-mail communiceren met de kinderen uit 
hun onderzoeksgroep. 
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Mailen met een andere groep 
De leerkracht met een andere leerkracht afspreken om tegelijkertijd in onderzoeksgroepen 
te werken aan hetzelfde onderwerp. Via e-mail kunnen de kinderen van beide groepen met 
elkaar communiceren over hun onderzoek. Zij kunnen vragen aan elkaar voorleggen, elkaar 
tips geven en informatie uitwisselen over hun bevindingen. Dit kan met een groep van de 
eigen school, maar ook met een groep van een andere school. 
De leerlingen hebben individueel een mailpartner of kunnen als onderzoeksgroep mailen 
met een onderzoeksgroep die aan hetzelfde subthema werkt. 
 
Deze activiteit vereist een goede organisatie en duidelijke afspraken tussen de betreffende 
leerkrachten. Ook met de kinderen moeten duidelijke afspraken worden gemaakt. Hoe 
vaak mail je? Wat doe je met de binnengekomen mailtjes van je partner? Ook moet het 
doel van het mailen voor de kinderen helder zijn.  
 

4.3  Een persoonlijk logboek bijhouden 
(Werken in de groepen) 
 
Leerlingen kunnen in de computer een persoonlijk logboek bijhouden over het verloop van 
het onderzoek. In het logboek schrijven zij hun naam, de namen van hun groepsgenoten en 
het subthema van de groep op, leggen zij afspraken vast en nemen zij bijlagen met 
informatie op. Ook nemen de kinderen in hun logboek op wanneer en wat zij aan andere 
kinderen hebben gevraagd en welk antwoord zij daarop hebben gekregen. In het logboek 
kunnen de kinderen altijd zien hoever zij zijn met de werkzaamheden. Door het logboek 
houden de kinderen van een onderzoeksgroep elkaar nauwkeurig op de hoogte van hun 
werkzaamheden; iedereen kan zien hoever het onderzoek is gevorderd. Daarom wordt het 
logboek steeds als bijlage meegestuurd naar groepsgenoten.  
 

4.4  Een eigen website maken 
(Werkstuk maken) 
 
De kinderen kunnen de informatie die zij hebben verzameld verwerken in een traditioneel 
werkstuk, maar zij kunnen ook een digitaal werkstuk maken. Kennisnet geeft kinderen de 
mogelijkheid om op een eenvoudige manier een eigen website te maken, waarop zij de 
informatie die zij hebben verzameld zelf ordenen en presenteren. 
 
Door het adres www.websitemaker.kennisnet.nl/websitemaker in te typen krijgen kinderen 
stap voor stap te zien hoe zij (gratis) hun eigen website kunnen bouwen. Ook vinden zij 
hier talloze voorbeelden van websites die door kinderen zijn gemaakt. De leerlingen moeten 
wel een toegangscode aanvragen en hebben daarvoor een e-mailadres nodig. Zij gebruiken 
bij voorkeur een eigen e-mailadres, maar kunnen ook het adres van de school gebruiken. 



Werken in onderzoeksgroepen 34 

literatuur 
 
Aarnoutse, C. Verhoeven, L. van het Zandt, R. Biemond, H. (2003) Tussendoelen 
gevorderde geletterdheid, Leerlijnen voor groep 4 tot en met 8, Expertisecentrum, 
Nijmegen. 
 
Aarnoutse, C. Leeuwe, J. van, Voeten, M. & Oud, J (2001) Development of decoding, 
reading comprehension, vocubulary and spelling during the elementary school years. 
Reading and Writing, 14, 61-89 
 
Elsäcker, W.van, Verhoeven, L. (2001) Interactief lezen en schrijven. Naar motiverend 
lees- en schrijfonderwijs in de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs. 
Expertisecentrum Nederlands, Nijmegen. 
 
Förrer, M, Damhuis, R., Tomesen, M., Blauw, A. de, Kleef, M. van & Kienstra, M. (2000), 
Coöperatief leren binnen interactief taalonderwijs, samen taal leren in groep 1 tot en met 
4. Bouwsteen voor interactief taalonderwijs, nr. 2. Nijmegen: Expertisecentrum 
Nederlands. 
 
Guthrie, J.T., Meter, P. van, McCann, A.D., Wigfield,A., Bennet,L., Poundstone, C.C., Rice, 
M.E., Faibisch, F.M., Hunt,B., & Mitchel, A.M. (1996) Growth of literacy engagement: 
Changes in motivations and strategies during concept-oriented reading instruction. Reading 
Research Quarterly 31, 306-332. 
 
National Reading Panel (2000). Teaching children to read: An evidence-based assessment 
to the scientific research literature on reading and its implications for reading instruction. 
Washington DC: National Institute of Child Health and Human Development. 
 
Pressley, M. (2000) What should comprehension instruction be the instruction of? In M.L. 
Kamil, P.B. Mosenthal, P.D. Pearson & R.Barr (Eds.), Handbook of reading research. 
Volume 3 (pp 545-561). Mahwah, NJ: Erlbaum. 
 
Verhallen, M. & Nulft, D. v.d., (2002), Met woorden in de weer. Bussum: Couthino. 
 

Materialen 
 
Elsäcker, W. van, & Verhoeven, L. (2001), Interactief lezen en schrijven. Naar motiverend 
lees- en schrijfonderwijs in de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs. Nijmegen: 
Expertisecentrum Nederlands 
 
Videopakket bij Interactief lezen en schrijven. Naar motiverend lees- en schrijfonderwijs 
in de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs. Band 6: Studerend lezen, Nijmegen: 
Expertisecentrum Nederlands. 
 
 


