marktplaats
magazine van de stichting agora

Thema:
Onderzoeken

Onderzoekend
en ontwerpend
leren tijdens
PETZ

agora.nu

De meest
wezenlijke
bezigheid van
het kind in
onderwijs

DE TABLET,
HET LEERMIDDEL
VAN DEZE TIJD

nr 21
2015

inhoudsopgave & van de redactie

inhoud nr 21

12

08

<

mp21

03	martwaarde
04	
03 Een
	Marktwaarde
onderzoekende houding helpt bij
05 het
	Inspiratiebron
hetprofessionele
onderwijs
ontwikkelenvoor
van een
06 leergemeenschap
	Bildung & cultuureducatie
0608
	Onderzoekend
	Muziekonderwijs
& ontwerpend
elke week een
leren
feest
10 tijdens
Interview:
PETZ Helga van Kooperen
08	Kinderen
	Een brede kijk
een
onderzoekende
latenop
zien
wat
ze kunnen
11	
Onderwijs moet nieuwsgierigheid prikkehouding
09 coda
len
1015 	Beter
Onderzoek
doen
cultuuronderwijs
voor elk kind
16 Welke
Interview:
Annemiek
en
fases doorloop
je bijSpronk
een praktijkgericht
	Frouke
onderzoek?Jorna

12	DeEen
tablet,
het leermiddel
van deze tijd?
meerwaarde
van het Rijksmuseum
1317 boekentips
‘…En denken! Bildung voor leraren’
1418 ONDERWIJS
ENMarian
DE meest
wezenlijke
Interview:
van
Benthem,bezigheid
van
het kind
Dansen
in het onderwijs

19 	Muzische
vorming
Onderzoek naar
het jonge kind aan de

Ontwikkeling
van creatieve en expressieve 		
	Hogeschool
iPabo

17 Leerling
aan het woord: Onderzoek op Octant
vaardigheden
1820
	BeGRIJP
het leesonderwijs
	Bouwstenen
van bildung
22 Een
Een
leven lang
lezen naar het begrijpend
oriënterend
onderzoek
25 	Bildung,
burgerschap
en diversiteit
leesonderwijs
op Agora-scholen
2027	Leraren
	Een professional
leren met elkaar
voor cultuureducatie
2228 	Leren
Onderzoekend
voor het
leren:
leven en niet voor de toets

van de redactie

22
‘Een leven lang leren! ‘
We kennen allemaal deze
woorden. Is het een statement?
Is het een opdracht? Is het een
verzuchting? Deze Marktplaats
gaat over leren, maar in het
bijzonder over het doen van
onderzoek. Wat kan dat veel
opleveren! Kennis, ervaring en….
nieuwe vragen.
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In het artikel geschreven
door de directeur van het
schoolleidersregister PO lezen
we over de onderzoekende
houding die van teamleden
verwacht wordt. De schoolleider
speelt een belangrijke rol om die
onderzoekende houding bij haar/
zijn team naar voren te brengen
en een prominente plaats te
geven in het onderwijs en de
schoolontwikkeling. Vervolgens
is er een heel artikel gewijd
aan PETZ (Promotie Event

<

14

Resultaten
Bildungsonderwijs
van een reviewstudie
in Finland
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	Boekentips
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27 colofon

Techniek en wetenschap
Zaanstad), waarin twee Agoradirecteuren schrijven over
onderzoekend en ontwerpend
leren door leerlingen.
Dat het doen van onderzoek
niet alleen bij Agora op de
beleidsagenda staat wordt
weergegeven in het artikel over
het bestuursakkoord. Het stuk
laat vervolgens zien waar we dit
allemaal terug kunnen vinden
in onze organisatie. Opgedane
onderzoekservaring vanuit de
studie Master Leren & Innoveren
lezen we in het artikel van
Truus van Pinxteren, waarin zij
uit de doeken doet welke fases
een praktijkgericht onderzoek
heeft. Daarna volgt een korte
samenvatting van een onderzoek
naar de betekenis van het gebruik
van tablets in het onderwijs. Dit
is gelijk een goed voorbeeld dat

na onderzoek er weer nieuwe
onderzoeksvragen komen. Deze
onderzoekers zijn dus weer
doorgegaan. Een ander onderzoek
wordt beschreven door de lector
Jonge Kind van de Ipabo, waarin
het spelen centraal staat.
Deze keer heeft er ook een leerling
geschreven voor Marktplaats. Zij
doet verslag van een onderzoek
bij haar op school. Vanuit de PLG
Taal-Lezen wordt verslag gedaan
van een oriënterend onderzoek
naar het begrijpend lezen op de
Agora-scholen. Op De Rietvink
is onderzoek gedaan in de vorm
van collectief leren. De manier
waarop collectief leren verdiept
kan worden was ook weer een
onderzoek waard. Daar gaat dat
artikel over. En verder gaat het
nog over onderzoekend leren, een
interview met Wim de Vente en…
hele mooie foto’s genomen in de
Agora-scholen.

marktwaarde

serie

wordt gewerkt. Maar doen we wel de goede
dingen? En doen we deze op de goede
manier?
Onderzoek doen is in het primair onderwijs
vaak nog een vies woord. Collega’s die een
opleiding volgen en daarvoor een onderzoek
gaan uitvoeren krijgen geregeld op cynische
toon te horen: ‘Zeker op de cursus geleerd?’
Terwijl het antwoord eigenlijk vol trots gegeven kan worden: ‘Ja, en voortaan gaan we
dat hier op school zo doen!’ Dit vraagt nogal
wat van de professionele houding van teamleden; het betekent een cultuurverandering.
Ik kan me nog goed herinneren dat een collega tegen mij zei: ‘Dus nu ben ik een hele
vergadering alleen maar bezig geweest,
met het maken van een plan?!’ Ik vond dat
nog snel gedaan, dus complimenteerde ik
haar met het behaalde resultaat, terwijl zij
dat zelf nog niet zo ervoer. Voor haar gevoel
was er een uur lang niets concreet tot stand
gekomen. De mooie ervaring volgde echter
enkele weken later: ‘Doordat we nu goed
hebben nagedacht over het doel, het plan
en de acties, hebben we meteen gedaan wat
ook effect heeft! Ik denk dat we er uiteindelijk zelfs minder tijd mee kwijt zijn geweest.’

Onderzoeker
de school in!
| Door: Maarten Catney |

‘W

e moeten een
pestcoördinator
aanstellen, want dan
verbetert de sfeer
tussen leerlingen op school!’

Bij dit soort voorbeelden gaat dan altijd direct door mijn hoofd: ‘Denk je dat, of weet je
dat?’ Het woord ‘pestcoördinator’ suggereert
naar mijn idee overigens dat het pesten
verbetert en het tegendeel bereikt wordt,
maar dat terzijde.
In het onderwijs zijn we geneigd om bij het
horen van een probleem, direct met een
oplossing te komen. Dat zou, volgens velen,
ook een hoop tijd schelen. Maar hoe vaak
gebeurt het niet dat de ingezette actie niet
het gewenste effect heeft? Ik ben ervan
overtuigd dat er in het basisonderwijs hard

Daar gaat onderzoek doen op de basisschool
naar mijn idee over. Je hoeft niet voor elk
schooldoel een uitgebreid kwantitatief of
kwalitatief onderzoek te doen en je kunt
prima een doos pennen aanschaffen, zonder
van te voren helemaal te hebben uitgeplozen welke de beste zijn. Onderzoekmatig
werken gaat over: effectief, op basis van
data, keuzes maken die bijdragen aan het
behalen van je jaardoelen en je ambities. Als
die scherp zijn, is het soms ook makkelijker
om ergens ‘nee’ tegen te zeggen, naast het
direct handelen een andere valkuil van het
primair onderwijs.
Om dit te kunnen bereiken zullen de rollen
en verantwoordelijkheden binnen de school
wellicht opnieuw bekeken moeten worden.
Elke leerkracht in de school is tegenwoordig
wel coördinator van iets. Dat draagt niet
automatisch bij aan de verbetering van de
schoolkwaliteit. Wat dan wel? Zorg dat bij
die verantwoordelijkheden het schoolplan
en het jaarplan centraal staan. Investeer tijd
in onderzoek en laat die actielijst even voor
wat het is.
Mijn advies luidt dan ook: Geen pestcoördinatoren aanstellen, maar maak van elk
teamlid een onderzoeker!
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Een onderzoekende
houding helpt bij
het ontwikkelen van
een professionele
leergemeenschap
| Door: Marja Creemers, directeur Schoolleidersregister PO|

Van scholen wordt verwacht dat
ze inspelen op allerlei actuele
maatschappelijke ontwikkelingen. Steeds
sneller opeenvolgende technologische
ontwikkelingen beïnvloeden het
onderwijs tot in de klas. Het is de
verantwoordelijkheid van de schoolleider
om deze ontwikkelingen een betekenisvolle
plaats te geven in de school.

U

iteraard is dat geen
exclusieve opdracht
voor de schoolleider.
Ook leraren en andere
medewerkers hebben deze opdracht. Kritisch kijken naar de eigen praktijk, voortdurend nagaan
waar verbeteringen mogelijk en
veranderingen nodig zijn. Deze
onderzoekende houding1, van
iedereen individueel en van een
team als geheel, is belangrijk om
als school de vele ontwikkelingen
bij te kunnen benen.

Ontwikkelen
onderzoekende houding
Een onderzoekende houding
kenmerkt zich door:

1.	nieuwsgierigheid en willen
weten;

2.	een open en onbevooroordeelde houding;

3. kritisch zijn (bereid zijn de
Benieuwd naar
ervaringen met
onderzoeksmatig
werken?
Kruger M. (red.)
(2014) Leidinggeven
aan onderzoekende
scholen, Coutinho
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4.
5.
6.

vraag te stellen of iets wel
is wat het lijkt); willen
begrijpen;
bereid zijn zaken eens vanuit
een ander perspectief te
bekijken;
bereid zijn bepaalde routines
en ingesleten gewoonten van
een afstand te bekijken;
gericht zijn op interne en
externe bronnen;

7. gericht zijn op zeker weten
(dus op feiten);

8. bereid zijn (kennis) te delen
met anderen.

Iedereen kan zichzelf voortdurend vragen stellen als: Wil ik
echt onbevooroordeeld observeren? Wil ik echt moeite doen
situaties en opinies van anderen
te begrijpen? Wil ik echt kennis
delen en afgesproken ambities
bereiken?
Als bij alle teamleden de bereidheid is een onderzoekende houding aan te nemen, is de basis
gelegd voor het ontwikkelen van
een professionele leergemeenschap waar niet alleen leerlingen
leren, maar ook teamleden. Om
zo’n ontwikkeling tot een succes
te maken moeten nog twee randvoorwaarden worden ingevuld:
gezamenlijke visie en waarden en
het toelaten van ‘critical friends’
in de leergemeenschap.

Gezamenlijke visie en
waarden

De schoolleider is bij uitstek
in de positie de eerste stap te
zetten tot het ontwikkelen van
een professionele leergemeenschap. Door bij zichzelf te rade
te gaan: Welk profiel2 heb ik als

agora.nu

schoolleider? Ben ik bijvoorbeeld
een innovator die graag bouwt
en ontwikkelt en die de school
ziet als een entree voor leerlingen naar een nog niet gekende
toekomst? Voel ik mij meer thuis
bij het profiel van de didacticus
die de school ziet als plaats waar
kennis wordt overgedragen en
die er hard aan werkt de kwaliteit van het onderwijs voortdurend te verbeteren? Of ben ik de
schoolleider die de school ziet als
een gemeenschap waar aandacht
is voor elkaar, voor leerlingen,
ouders en leraren en die de
gemeenschapssfeer, onderlinge
betrokkenheid en ieders inbreng
versterkt?
Als de schoolleider helder voor
ogen heeft wat zijn visie en
waarden zijn, is de tweede
stap met leraren en andere
medewerkers te onderzoeken in
hoeverre de visie op onderwijs en
de waarden gedeeld worden.
Werken vanuit eenzelfde visie
en daarmee samenhangende
waarden, helpen bij de ontwikkeling van een onderzoekende
houding en een professionele
leergemeenschap. Het moge
duidelijk zijn dat iedereen in een
team, of dat nu de leraar is, de
schoolleider, de intern begeleider of een andere medewerker,
een belangrijke plaats inneemt
in die leergemeenschap. Het
eigenaarschap van de professionele gemeenschap ligt bij alle
betrokkenen.

Critical friends

Belangrijk is dat er in de
professionele leergemeenschap
ook plaats wordt ingeruimd voor
critical friends; externen die
bereid zijn kritische vragen te
stellen. Dat kan bijvoorbeeld een
externe adviseur of schoolleider
zijn, een intern begeleider of
leraar van een andere school,
maar ook een ouder.

Eerst vragen stellen,
dan besluiten nemen

De schoolleider kan het leerproces stimuleren door een werk-

Het
eigenaarschap
van de
professionele
gemeenschap
ligt bij alle
betrokkenen.

wijze te introduceren, die er op
neer komt dat bij de vraagstukken die op de school afkomen
eerst vragen worden gesteld,
vervolgens gegevens worden
verzameld en geanalyseerd en
dan pas besluiten worden genomen. De gegevens die verzameld
worden, hangen natuurlijk af van
het vraagstuk waar over nagedacht moet worden. Het kunnen
interne gegevens betreffen, zoals
bijvoorbeeld gegevens over de
prestaties van leerlingen, maar
ook resultaten van tevredenheidsonderzoek bij ouders of
verslagen van observaties in de
klas. Niet alleen interne gegevens
helpen bij verbeteren en veranderen. Ook externe gegevens, zoals
onderzoeksresultaten of good
practices, geven inzicht in wat
al dan niet werkt en kunnen gebruikt worden bij het verbeteren
en veranderen van het onderwijs.
Met deze interne en externe
gegevens kunnen schoolleider,
leraren en andere medewerkers,
maar ook critical friends,

bespreken of er aanleiding is iets
te veranderen aan bijvoorbeeld
de lespraktijk of de wijze van
omgaan met ouders. Participatie
in de besluitvorming van
iedereen binnen de professionele
leergemeenschap is daarbij
belangrijk.
Het komen tot zo’n professionele
leergemeenschap vergt vaak
een cultuuromslag. Zelfs als
visie en waarden gedeeld
worden, men oprecht bereid is
een onderzoekende houding
te ontwikkelen en als ieder
lid zich eigenaar voelt van de
professionele leergemeenschap,
liggen oude werkwijzen met
bijbehorende gedragspatronen
en de waan van de dag op de
loer. Enig geduld bij wie sneller
wil, en begrijpen dat het nu
eenmaal tijd vergt om als team
zo’n cultuuromslag te maken,
is belangrijk. Net zoals het
gestaag blijven werken aan de
professionele leergemeenschap.
Een mooie rol voor de
schoolleider!

1	Harinck en Bruggink (2012) De onderzoekende houding van leraren. Wat wordt
daaronder verstaan? Tijdschrift voor lerarenopleiders, 33 (3), 46-53
2	Karin Runia en Arienne van Staveren (2014) Wat Schoolleiders vertellen….,
Schoolleidersregister PO, 30-43
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Onderzoekend &
ontwerpend leren
tijdens PETZ

enthousiasmeren van leraren en het bieden
van handvatten voor het uitvoeren van
techniek- en wetenschapslessen.

Leerlingen

| Door: Marjan Tromp en Willem Lamers, m.m.v. Jolien Duin |

PETZ 2014

Gedurende drie dagen in april 2014 zijn
ruim 2300 leerlingen van groep 7 ontvangen
op PETZ: Promotie Event Techniek en
Wetenschap Zaanstad. De professionele
leergemeenschap Wetenschap Techniek en
Talentontwikkeling/Ondernemend Leren
(PLG WTT/OL) stond samen met Jolien
Duin (bureau voor Onderwijs en Techniek)
voor de uitdaging om al deze leerlingen
enthousiast te maken voor techniek en
wetenschap. Al die nieuwsgierige blikken
bij het betreden van sporthal De Sprong
bevestigden het uitgangspunt. Kinderen
hebben een onderzoekende houding vanuit
een aangeboren nieuwsgierigheid en drang
tot onderzoeken. Ze hebben een open blik,
kunnen zich verwonderen over de dingen
die ze zien en willen ontdekken. Je zou
kunnen zeggen dat ze al heel jong een

wetenschappelijke houding hebben.
Er was niet gekozen voor een route of circuit
langs de activiteiten. De omschrijvingen op
de website waren zodanig geformuleerd
dat niet alle details werden blootgegeven,
maar dat de nieuwsgierigheid bij de
kinderen werd geprikkeld. Leraren konden
de informatie gebruiken om het bezoek
voor te bereiden en leerlingen eventueel
een opdracht mee te geven om iets
te onderzoeken op het event. Iedere
leerling kreeg de gelegenheid vrij en
nieuwsgierig op onderzoek uit te gaan bij
de verschillende uitdagende onderdelen.
De doelstelling van PETZ 2014 was niet
alleen het enthousiasmeren van leerlingen
voor techniek en wetenschap, door
ervaringen op te doen in de vorm van doeactiviteiten, maar ook het inspireren en

Onderzoekend leren

Leraren

Van leerlingen, die anderhalf uur bij de
krachtplaat hebben rondgehangen, omdat
daar tegen een bal geschopt werd, kun
je je als leraar afvragen hoe het met de
onderzoekende houding van deze leerlingen
gesteld is en hoe je deze zou kunnen verbeteren. Niet alle kinderen zijn van nature
ijverig en razend nieuwsgierig. Dat kinderen
zonder tussenkomst van de leraar zichzelf
alles zullen leren is een illusie. Hoewel de
meeste kinderen geneigd zijn om de wereld
te benaderen vanuit een onderzoekende en
nieuwsgierige houding, zal het onderwijs
structuur en inhoud moeten bieden om
leerlingen die dingen te laten leren die ze
in het leven tegenkomen en nodig hebben.
De rol van de leraar is cruciaal: hij brengt

Ontwerpend leren
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Bij de leerlingen waren de doe-activiteiten
gericht op het uitvoeren van en kennismaken met technieken, op het onderzoekend
en ontwerpend leren. De natuurkundekermis van de Universiteit van Amsterdam
(UvA) stond vol proeven, waar de leerlingen
eerst zelf moesten voorspellen wat de uitkomst van een proef zou zijn. Op de architectuurstand van HenNK konden leerlingen
vooronderzoek doen en zich laten inspireren
om mee te doen aan de ontwerpwedstrijd
‘Huis op stelten’.

uitvoeren
experiment
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weergave van de
overeenkomsten
tussen onderzoekend
en ontwerpend leren
(van Graft en
Kemmers, 2007)
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structuur en discipline aan in het proces van
onderzoekend en ontwerpend leren. Aan de
ene kant vraagt het proces om vrijheid en
creativiteit van de leerlingen. Aan de andere
kant kun je je afvragen of er sprake is van
onderzoek, wanneer de schijn wordt gewekt
dat er ‘maar één goede manier en uitkomst’
is. Als gulden middenweg komt vaak ‘guided
inquiry’ naar voren. In deze vorm van onderzoekend leren dragen de leerlingen vragen
en oplossingen aan. Om aan de kerndoelen
te kunnen voldoen, brengt de leraar ook
onderwerpen in en begeleidt de verschillende onderzoekjes. De leraar moet hierbij
twee dingen accepteren. In de eerste plaats
dat kinderen (mee-)bepalen wat op welke
manier wordt onderzocht of ontwikkeld én
dat er meerdere goede vragen, goede werkwijzen en goede uitkomsten bestaan. De leraar moet zelf ook over een onderzoekende
houding beschikken. Zaak is dat hij/zij zelf
ook moet durven twijfelen en relativeren in
plaats van stelligheden over te dragen.

Stellen van vragen

Startpunt van elk onderzoek is het stellen
van vragen. Naast de waarom vragen zijn
het met name de actievragen die uitlokken om op onderzoek uit te gaan. Dit zijn
vragen, waar door iets te doen, het antwoord kan worden achterhaald. Conijn et
al., (2006) onderscheiden een viertal typen
actievragen:
Wat en hoeveel?
Hoe anders dan een ander?
Hoeveel anders?
Wat gebeurt er als…?
Zowel voor de waaromvragen als voor de
actievragen zijn creativiteit, nieuwsgierigheid en kritisch vermogen nodig. Bij beide
wordt een beroep gedaan op activerende
werkvormen, waarmee inhoudelijke (wetenschappelijke) kernconcepten en (technische)
inzichten worden opgedaan. Hierbij wordt
een onderscheid gemaakt tussen twee
didactische werkvormen: het onderzoekend
leren en het ontwerpend leren.
Nadat de vraag is geformuleerd, informatie is verzameld en eisen aan het ontwerp
zijn gesteld, wordt gericht een oplossing
gezocht of een product ontworpen. Om
aan te sluiten bij het kind vindt onderwijs
in techniek bij voorkeur plaats aan de hand
van ontwerpend leren. Voor kinderen heeft
onderzoeken meer de betekenis van ‘verkennen’ en ‘uitzoeken’. Het opdoen van kennis
over het vakgebied natuur en techniek met
behulp van deze manier van leren wordt

gezien als onderzoekend leren. Het stellen
van vragen is dus een belangrijke vaardigheid. Het komt voort uit nieuwsgierigheid,
verwondering en kritisch zijn. Bij onderzoekend leren zijn twee soorten vragen cruciaal: voorspellingsvragen (die voorkennis en
concepten openen) en operationele vragen
(die uitnodigen tot onderzoek).
Tijdens een voordracht door professor Bas
Haring bij Agora op 5 oktober 2011, stond
het stellen van onderzoekende vragen
centraal. Zijn credo is dat het onderwijs er
voor moet zorgen dat kinderen meer vragen
stellen. Naast het aanleren van feiten heeft
het onderwijs als taak het leren stellen van
vragen (zie ter illustratie de wisebits (korte
filmpjes waarin iets wordt uitgelegd of juist
vragen worden opgeroepen) op zijn website
www.basharing.com.

Onderzoekend leren

Het onderzoekend en ontwerpend leren
heeft als doel de kinderen competenties
te laten ontwikkelen die samenhangen met de (natuur-)wetenschappelijke
manier van denken en het werken als
ontwerper. Het ontwikkelen van vaardigheden gaat hand in hand met het opdoen van kennis over natuur en techniek
Het onderzoekend leren wordt in de literatuur vaak in verschillende fasen opgedeeld
met denk- en doe-vaardigheden. De cyclus
van Van Graft en Kemmers (2007) geeft een
goed beeld van de verschillende indelingen.
Bij de confrontatie wordt de vraag geformuleerd. Deze is voor de leerlingen de aanlei-

ding om aan het werk te gaan. Bij wetenschap en techniek is het proces om tot een
antwoord te komen doorgaans belangrijker
dan het antwoord zelf.
Dat onderzoekend en ontwerpend leren
onlosmakelijk met elkaar verbonden
zijn, wordt weergegeven in in de figuur
op de pagina hiernaast, waarin de
overeenkomsten tussen de werkwijzen
schematisch zijn weergegeven. Op sommige
momenten in de onderzoekend lerencyclus
kan de ontwerpfase nodig zijn. Op andere
momenten tijdens het ontwerpend leren is
een stuk onderzoek nodig.
PETZ 2014 heeft voldoende uitdagingen
aangeboden om onderzoeken en ontwerpen
te stimuleren. Dat leerlingen dit uit zichzelf
zullen doen mag je niet altijd verwachten.
Het is de taak van de leraren om de
leerlingen nieuwsgierig te maken en uit te
dagen om op onderzoek uit te gaan.
Na de opgedane ervaringen zijn de
verwachtingen voor de tweede editie van
PETZ in 2015 hoog gespannen.

www.petzaanstad.nl
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Een brede kijk op een
onderzoekende houding
| Door: Hubert de Waard |

In het bestuursakkoord dat het ministerie
van OCW en de PO-Raad net voor de
zomervakantie hebben gesloten, is een
paragraaf opgenomen met doelstellingen
en afspraken over de brede vorming voor
alle leerlingen. In deze paragraaf wordt
ook het onderzoekend leren van leerlingen
genoemd. In dit artikel zal ik niet de
strijd aangaan wie er eerder was met
onderzoekend leren, maar duidelijk is wel
dat dit bij Agora al geruime tijd als een
belangrijke ontwikkeling wordt gezien.

A
Het gaat niet
meer om
antwoorden
geven in het
onderwijs,
maar om het
stellen van de
juiste vragen.
8 • marktplaatsmei2015

l aan het begin van deze
eeuw werd daar aandacht
aan gegeven door middel
van de introductie van
‘ondernemend leren’. Kinderen zijn
van nature nieuwsgierig, maar die
nieuwsgierigheid richt zich voornamelijk op zaken die buiten de school
spelen. De Universiteit van Twente
geeft aan dat kinderen nauwelijks
schoolse onderwerpen noemen die
hun nieuwsgierigheid prikkelen.
Dit benadrukt nog eens dat verdere
verbetering of wellicht een nieuwe
inrichting van ons onderwijs noodzakelijk is.
In het bestuursakkoord wordt aangegeven dat onderwijs meer is dan
taal en rekenen. Zowel in de vorige
Marktplaats als op de studiedag
‘Leren aan de Zaan’ over Bildung is
dit ook naar voren gebracht. Alle leer-

lingen moeten zich op cognitief,
sociaal-emotioneel, cultureel en
motorisch gebied optimaal kunnen ontplooien. Om deze brede
vorming van alle leerlingen te
bevorderen, wordt in het akkoord
aandacht gegeven aan techniekonderwijs en cultuureducatie.
Wat dat eerste betreft gaat het
over een rijk aanbod in wetenschap en technologie op school,
die de onderzoekende houding
van leerlingen kan bevorderen. Zo kunnen zij leren hun
creativiteit aan te wenden om
problemen op te lossen. Digitale
leermiddelen kunnen daarbij
uitstekende hulpmiddelen zijn. In
het techniekpact zijn de afgelopen jaren door overheid, onderwijs en werkgevers in de technische sector afspraken gemaakt

over onderzoekend en ontdekkend leren van leerlingen. Daarin
staat dat in 2020 alle basisscholen wetenschap en technologie
structureel hebben ingevoerd
in hun onderwijsprogramma.
In het pact wordt genoemd dat
leerlingen in het hele onderwijsprogramma moeten worden
uitgedaagd om vaardigheden als
creativiteit, ondernemingszin,
probleemoplossend vermogen,
samenwerking, initiatief, leiderschap en ICT-vaardigheden te
ontwikkelen. Het verband met
een uitspraak op Leren aan de
Zaan 6 is gemakkelijk gelegd:
‘We bereiden kinderen voor op
een maatschappij met beroepen,
waarvan we nu nog niet weten
dat die bestaan.’
Bij Agora is er een aantal scholen

coda

dat hierin een voortrekkersrol vervult (De Golfbreker, De
Rietvink). Als vindplaatsscholen
zijn zij een voorbeeld van nieuw
onderwijs op dit gebied.
Enerzijds wordt er van leraren
verwacht dat zij zich focussen
op verbetering van het curriculum en het leren van hun

leerlingen. Hiervoor dient de
leraar een ‘onderzoeker’ te zijn
in de onderwijspraktijk, gericht
op het verbeteren van het leren
van de kinderen. Anderzijds ook
kritisch te zijn over hun eigen
prestaties en competenties en de

manier waarop ze zelf leren. Het
gaat dan niet meer alleen om
het volgen van cursussen, maar
ook om leren met en van elkaar,
direct toepasbaar in de dagelijkse
praktijk. Het hebben van een kritisch beschouwende houding ten
opzichte van jezelf is daarin een
duidelijke plusfactor. De leraar als
onderzoeker is daarmee ook het
voorbeeld voor het kind. Het gaat
niet meer om antwoorden geven
in het onderwijs, maar om het
stellen van de juiste vragen.
Het doen van onderzoek zien
we bij Agora in de professionele
leergemeenschappen terug. Op
bovenschools niveau worden
daar onderzoeksvragen gesteld
die vervolgens uitgezet en onderzocht worden op de basisscholen.
Maar ook in de basisscholen
zien we dergelijke leergemeenschappen. Het bouwoverleg
over resultaten van bijvoorbeeld
begrijpend lezen, het kritisch bevragen naar elkaar over methodiek, didactiek, gemaakte keuzes.
De school wordt daarmee de plek
waar kinderen en volwassenen
vanuit de natuurlijke nieuwsgierigheid geprikkeld raken om
samen op onderzoek uitgaan om
nieuwe dingen te leren. Juist dat
samenspel levert een belangrijke bijdrage aan het feit dat de
onderwijsinhoud hedendaags
blijft. Is het dan nog nodig om je
druk te maken of een gebruikte
lesmethode nog wel aansluit bij
het onderwijs van nu? Die vraag
wordt waarschijnlijk niet meer
gesteld, omdat de methode niet
leidend is.

Alles over onderzoeken 1
Onderzoeken is een vorm van leren. Op een systematische wijze
wordt informatie verkregen dat gebruikt kan worden in algemene of specifieke situaties. In scholen wordt steeds meer praktijkonderzoek verricht door leraren en stagiaires van de Pabo. Ook
leerlingen kunnen onderzoekend leren, door vragen te stellen,
data te verzamelen en te analyseren en conclusies te formuleren.

mp21

01

Zit er nog muziek in de toekomst?

Na een lange periode waarin in het basisonderwijs de
nadruk heeft gelegen op de cognitieve vakken lezen, taal en
rekenen, begint er meer aandacht te komen voor de waarde
van de creatieve vakken. Met name het muziekonderwijs
heeft het lange tijd moeten ontgelden en in de huidige
praktijk van alledag komt het nog maar mondjesmaat aan
bod. De vraag is wat hiervan de oorzaak is.
Wim van den Broek heeft voor de master leren en innoveren, hier onderzoek naar gedaan. ‘Zit er nog muziek in de
toekomst?’ is niet alleen gericht op het blootleggen van
factoren die het muziekonderwijs in de weg staan, maar is
vooral een zoektocht naar mogelijkheden om een impuls te
geven aan het muziekonderwijs aan alle kinderen tijdens
de reguliere schooltijd.

02

Een kritische blik op begrijpend lezen

Een leerkracht die merkt dat de leeropbrengsten van de
kinderen uit zijn groep lager liggen dan de norm, zal op
zoek moeten gaan naar de oorzaak hiervan. Helemaal als
blijkt dat de resultaten van collega’s ook tegenvallen. Wat
is er aan de hand? Schieten de instructievaardigheden van
de leerkrachten te kort of biedt de methode te weinig aan?
Misschien zijn beide het probleem óf is er iets anders aan de
hand? Maar wat?
Voor dit dilemma stond de auteur. De begrijpend lezen
opbrengsten van groep 4 tot en met groep 8 waren onder
de maat. Tijd dus voor een grondig onderzoek. Dit artikel
verbindt de theorie met de praktijk en neemt de lezer mee
van het complexe vak dat begrijpend lezen heet naar de
didactische vaardigheden die een leerkracht hierbij zou
moeten beheersen.

03

De meest wezenlijke bezigheid van het
kind in het onderwijs

Het artikel ‘De meest wezenlijke bezigheid van het kind in
het onderwijs’ is mede gebaseerd op de lectorale rede die
de schrijfster, dr. Anneriek Boland, op 7 januari 2015 heeft
uitgesproken. Voor de volledige tekst zie ‘Het jonge kind’.

De uitgebreide artikelen kunt u lezen op:
www.agora.nu/onderwijs/marktplaats/coda
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Onderzoek doen
Welke fases doorloop je bij
een praktijkgericht onderzoek?
| Door: Truus van Pinxteren|

H

et afgelopen jaar
heb ik voor mijn
opleiding Master
Leren en Innoveren
onderzoek gedaan in mijn eigen
praktijk, mijn werkomgeving
binnen Agora. Binnen deze praktijk heb ik veel te maken met
invalleraren. De aanleiding voor
het onderzoek was de professionalisering van deze invalleraren.
Van groepsleraren wordt verwacht dat ze goed lesgeven en
zich blijven professionaliseren.
Ditzelfde verwachten we ook
van invalleraren. De centrale
vraag van het onderzoek was
gericht op de bijdrage die Agora
aan deze professionalisering
kon leveren en welke mogelijke
interventies daarbij in te zetten
zijn. In dit artikel beschrijf ik de
stappen die ik genomen heb in
het doen van een ontwerpgericht praktijkonderzoek. Een onderzoek dat gekoppeld is aan de
beroepspraktijk en dat bijdraagt
aan een verbetering en innovatie van die beroepspraktijk.

alle leraren voor het geven van
goed onderwijs aan alle leerlingen, dus ook bij invalleraren.
Nadat het onderwerp duidelijk
was ben ik op zoek gegaan naar
het belangrijkste onderdeel van
het onderzoek: de onderzoeksvraag. Naar aanleiding van de
aanleiding en de probleemanalyse (wat speelt er en waarom
is het een probleem?) kan de
onderzoeksvraag worden geformuleerd. Een onderzoeksvraag
bestaat uit de centrale vraagstelling en enkele deelvragen.
Het onderzoeken (en dus beantwoorden) van de deelvragen
levert uiteindelijk het antwoord
op de centrale vraag op. Een
goede onderzoeksvraag zorgt er
voor dat je resultaten krijgt die
antwoord geven op de vraag die
speelt in de organisatie. Voordat
de centrale vraag en de daarbij
behorende deelvragen waren
geformuleerd, was ik weken
verder.

Proces van onderzoek doen

Zeggen dat je onderzoek gaat
doen is één, het daadwerkelijk
op gaan zetten en uitvoeren
vraagt heel wat meer. Hoe ziet
het proces van onderzoek doen
er uit?
De allereerste stap is de oriëntatie op het onderwerp. Hiervoor
ben ik in gesprek gegaan met
mijn leidinggevende. Wat
speelt er binnen de organisatie
en waar ligt de behoefte aan
duidelijkheid? Daarbij kwamen
we al snel op de verwachting bij
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Het ontwerp is
een interventie
waarmee je
tot doel hebt een
verandering
in gang te zetten,
gericht op de
aanleiding van
je onderzoek.

De aanleiding, probleemanalyse, doel en vraagstelling zijn
enkele onderdelen uit het
onderzoeksplan. Alvorens een
onderzoek te starten ontwerp
je eerst een onderzoeksplan.
Naast bovengenoemde punten
beschrijf je hierin ook:

1.	De betrokkenen

(stakeholders)
Wie worden er bij het onderzoek betrokken en waarom?

2. D e methodologie
Welke onderzoeksmethoden
zet je in? Wat voor een soort
onderzoek wordt het? Hoe kom
je tot deze keuzes?
3.	De onderzoeksinstrumenten
Daarbij verantwoord je waarom
je voor deze instrumenten kiest.
Om een voorbeeld te geven: om
bepaalde informatie te krijgen
zet ik een vragenlijst in. Een
vragenlijst geeft je snel veel
informatie over een grote groep
mensen. Ander voorbeeld: de
focusgroep. Met een relatief
kleine groep (ongeveer acht
personen) houd je een semigestructureerd interview,
waarbij je meerdere inzichten
verkrijgt doordat de deelnemers
kunnen reageren op elkaars
antwoorden.
4. H et tijdpad
Wanneer ga je wat
ondernemen? Hoeveel tijd
heb je nodig voor het hele
onderzoek? Dit tijdpad is
bijvoorbeeld van belang bij de
inzet van de betrokkenen.

5. Haalbaarheid,

betrouwbaarheid, validiteit
en kritische reflectie
Het onderzoek kan alleen
starten en slagen als ook stil
is gestaan bij de haalbaarheid
er van. Heb ik genoeg tijd voor
het onderzoek ingecalculeerd?
Denk ik draagvlak te vinden
bij de betrokkenen en zijn de
betrokkenen inzetbaar op het
moment dat ik ze nodig heb
voor het onderzoek? Daarnaast
heb ik nagedacht over de wijze
waarop ik er voor zorg hoe ik de
gegevens (de data), die uit het
onderzoek naar voren komen,
betrouwbaar zijn. Met andere
woorden; ik moet me heel
bewust zijn van bijvoorbeeld de
instrumenten die ik inzet. Meet
ik wat ik werkelijk wilde meten
(validiteit)? Als voorbeeld uit
mijn onderzoek kan ik noemen
dat ik een onderscheid heb
gemaakt tussen invalleraren
met en zonder een vaste
aanstelling. Tenslotte
is voorafgaand aan het
daadwerkelijke onderzoek een
kritische reflectie van belang.
Ik kan het wel belangrijk
vinden dat alle mensen die een
vragenlijst toegestuurd krijgen
deze ook beantwoorden en
terugsturen, maar wat doe ik als
een te klein aantal vragenlijsten
terugkomt. Hoe juist is dan
de afspiegeling van de hele
doelgroep?

Het onderzoek

Gedurende het hele onderzoek
ben je met verschillende onderdelen tegelijk bezig. Je voert
een literatuurstudie uit, omdat
het daadwerkelijke onderzoek
theoretisch onderbouwd moet
worden. Dat betekent dat ik een
literatuurstudie heb gedaan.
Daarmee worden ook meteen
enkele deelvragen beantwoord.
Uiteraard is het van belang
dat aan het einde van het
onderzoek alle deelvragen en
daarmee ook de centrale vraag
zijn beantwoord. Een documentanalyse zorgt daarnaast voor
de nodige informatie. Binnen
Agora heb ik gekeken naar

agora.nu
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wat er al op papier stond ten
aanzien van professionaliseren,
invalleraren, enz.
Vervolgens heb ik digitaal een
vragenlijst uitgezet. Doordat ik
met een relatief kleine groep te
maken had, kon ik de resultaten
(de data) handmatig verwerken
en vervolgens analyseren. Tegelijkertijd heb ik betrokkenen
geïnterviewd, heb ik focusgroepen gehouden en, zoals reeds
gezegd, een literatuurstudie en
documentanalyse gedaan.
Al deze activiteiten leveren
een enorme hoeveelheid data
op! Deze data moeten in een
volgende stap geanalyseerd
worden. Hoe meer data, des te
lastiger de analyse, dat moge
duidelijk zijn. Daarnaast is het
van belang dat de data juist
worden geïnterpreteerd en
getoetst worden aan de theorie.
De resultaten van de data-analyse zijn een onderdeel van het

onderzoek en worden besproken met de betrokkenen.
Dit alles leidt tot een conclusie
en een aanzet tot een ontwerp
wanneer je een (zoals in mijn
geval) een ontwerpgericht
onderzoek doet. Het ontwerp
is een interventie waarmee je
tot doel hebt een verandering
in gang te zetten, gericht op de
aanleiding van je onderzoek.
Het ontwerp probeer je uit in
de praktijk, het zogenaamde
prototype. Een prototype is
een eerste ‘probeersel’ van een
nieuw product, in dit geval
een interventie. Een prototype
wordt met een kleine groep
uitgeprobeerd. Dit prototype
leidt tot een verbeterde versie
door de verwerking van de ervaringen uit de kleine groep. Als
onderzoeker trek je daarnaast
conclusies en doe je aanbevelingen. Op het moment dat het
ontwerp zover is verbeterd dat

het voldoet aan de verwachtingen van iedereen, wordt het
ingezet in de hele organisatie.
De implementatie en borging
kan beginnen.

Conclusie

Een goede onderzoeksvraag
is dus heel belangrijk voor
het proces en de uiteindelijke
uitkomst van het onderzoek. Je

kunt zelfs zeggen: zonder goede
vraag is er geen goed onderzoek
te doen. Tijdens het onderzoek
is het van belang altijd het doel
voor ogen te houden, zodat je
er voor kunt zorgen dat je aan
het einde echt een antwoord
hebt op je onderzoeksvraag.
De uitkomsten leveren een
mooie opbrengst op voor de
organisatie.

Alles over onderzoeken 2
Wetenschappelijk onderzoek

Het doel is het tot stand brengen van generieke kennis voor
een generiek probleem. De resultaten zijn generaliseerbaar;
het heeft een brede toegevoegde waarde.

Praktijkgericht onderzoek

Het doel is het ontwerpen van een specifieke oplossing voor
een specifiek (praktijk)probleem en het leveren van nieuwe
praktijkkennis.
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De tablet het

leermiddel
van deze tijd?

| Door: Jeannette Fölsche (PLG Rekenen) en Wilma de Waard (PLG Taal/Lezen) |

De verwondering

Sinds de intrede van de iPad
en andere tablets raken steeds
meer kinderen enthousiast over
dit moderne ‘schrift’. Laatst
nog zag ik hoe een jengelende
peuter rustig werd, toen
hij de smartphone van zijn
moeder in handen kreeg. Zijn
kleine vingertjes versleepten
afbeeldingen op het scherm
om iets te activeren. Als hij
straks vier is, gaan wij hem
dan interesseren voor papieren
boekjes en tekenopdrachtjes op
een blaadje?

De tablet in het onderwijs

Stichting Snappet wil de
kwaliteit van het basisonderwijs
verbeteren door een tablet
met benodigd lesmateriaal
beschikbaar te stellen aan
ieder kind. Deze tablet dient als
interactieve vervanging voor
de huidige (werk-)boeken en
sluit aan op de meest gebruikte
lesmethoden.
Door Stichting Snappet wordt
beloofd:
‘Snappet leidt tot verbeterd
leerresultaat, minder werkdruk,
en beter inzicht en overzicht in
de klas.’

Het belang van een pilot 		
met onderzoek

Ook binnen Agora leeft de
vraag ‘Wat kan het gebruik van
tablets betekenen voor het
onderwijs?’. Vier basisscholen
van Agora durven het aan om
met hun groep 4 het aanbod van
Snappet uit te proberen. De PLG’s
Taal en Rekenen vervullen de
onderzoekrol binnen de pilot.
Als er iets uitgeprobeerd wordt,
is er niet alleen nieuwsgierigheid
naar hoe het werkt, maar ook

Op taalgebied
scoort de
tabletgroep
5%hoger.
De tabletgroep
rekent 6% beter
na een jaar.
12 • marktplaatsmei2015

boekentips

naar de mate van effect. Het
onderzoek binnen de pilot start
vanuit een onbeantwoorde
vraag.

De onderzoeksvraag

We onderzoeken of de belofte
van Snappet waargemaakt
wordt en stellen ons de volgende
onderzoeksvragen:
1. In hoeverre heeft deze
digitale manier van leerstof
verwerken invloed op de
leerresultaten?
2. K an de leerkracht voldoende
zicht houden op de
ontwikkeling van de kinderen
en ervaart de leerkracht
minder werkdruk doordat er
minder nakijkwerk is?
Het antwoord op vraag 1
proberen we te vinden d.m.v.
data-analyse van de Cito toetsen
en middels een vragenlijst voor
de leraren van de pilotgroepen.
Voor beantwoording van
vraag 2 verwijzen we naar het
onderzoeksverslag.

Vergelijking in onderzoek
(appels en peren?):
De tabletgroep en de
controle groep

Om te kunnen vergelijken moet
je een controlegroep volgen
die niet met de tablets en het
aanbod van Snappet werkt.
Welke groep laat na een half
jaar de meeste groei in de
leerresultaten zien en op welk
vakgebied?
Uit ParnasSys halen we het

mp21

Boeken

Bij spelling is
er weinig
verschil tussen
tabletgebruik
en schrijven
op papier.

tips

Praktijkonderzoek in de school
percentage leerrendement dat
staat vermeld bij de Cito-scores.
Hiermee kunnen we uitrekenen
hoeveel procent de leerresultaten
verbeterd zijn na een half jaar.

De uitkomsten

Na een half jaar constateren we
dat de tabletgroep met rekenen
betere leerresultaten boekt dan
de controlegroep. Op taalgebied
zijn de verschillen nihil.
We vragen ons af of deze trend
doorzet en daarom starten we
een vervolgonderzoek alleen
gericht op vraag 1. Dan blijkt dat
de tabletgroep zowel bij rekenen
als bij taal 5 à 6 procent hoger
scoort dan de controlegroep.

Evaluatie

We hebben nu antwoord op
vraag 1. Ons onderzoek wijst
uit dat de tablet een modern
en effectief leermiddel is en
we beslissen om over een
jaar opnieuw de resultaten te
vergelijken.
Meer weten? Lees beide
onderzoeksverslagen op Coda,
de digitale Marktplaats van
Agora.

Dit boek geeft een leidraad om praktijkonderzoek uit te
voeren in de school. Stap voor stap worden de verschillende fasen uitgelegd met voorbeelden uit de praktijk.
Alle hoofdstukken worden
afgesloten met oefeningen
waarmee leraren hun onderzoeksvaardigheden kunnen
trainen, zowel individueel
als in teamverband.
X C. Van der Donk en
B. Van Lanen
ISBN 978 90 469 0300 1
www.coutinho.nl

Leiding geven aan onderzoekende scholen
De Kenniskring van het Lectoraat Leiderschap in het
onderwijs van Penta Nova heeft onderzoek gedaan naar
onderzoeksmatig leiderschap van schoolleiders. Dit boek
omschrijft de onderzoeksresultaten tot nu toe en biedt
scholen een handreiking
voor het beter benutten van
data. Elk hoofdstuk bevat
aanbevelingen voor het creëren van een onderzoekende
cultuur op school.
X Meta Krüger
SBN: 9789046903872
www.coutinho.nl

LINK
http://www.iederkindeentalent.nl/inspiraties/
publicaties/
Verschillende publicaties rond onderzoekend leren met
kinderen die je kunt downloaden. Ook lesmateriaal,
boekentips en websites.
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Onderwijs en De meest
wezenlijke bezigheid van
het kind
Onderzoek naar het Jonge kind aan
de Hogeschool iPabo
| Door: Annerieke Boland, Lector Jonge kind |

De pedagoog M.J. Langeveld (1972) noemde
spelen ‘de meest wezenlijke bezigheid van
het veilige kind met een wereld die nog van
alles kan blijken te zijn’. De laatste decennia
is de plek van spelen in het onderwijs
behoorlijk onder druk komen te staan.

E

r is veel aandacht uitgegaan naar cognitieve
vaardigheden zoals lezen en rekenen.
Daardoor zijn er ook andere methodieken
ingevoerd in het onderwijs aan kleuters,
waarbij te gemakkelijk is verondersteld dat wat
werkt voor oudere kinderen, ook voor jonge
kinderen gehanteerd kan worden. Alle kinderen
hetzelfde menu, één doorgaande lijn. Deze manier
van denken heeft ertoe geleid dat er in veel
kleutergroepen onderscheid gemaakt wordt tussen
leren en spelen. Wat boud gesteld wordt ‘leren’
gezien als de tijd waarin kinderen onder leiding van
de leraar een lesje doen over fonemisch bewustzijn,
letterkennis of rekenen; ‘spelen’ is de tijd waarin
kinderen mogen ontspannen.
Terecht worden er steeds meer vraagtekens gezet
bij deze manier van werken. Het onderscheid tussen
spelen en leren sluit niet aan bij de ontwikkelingspsychologische kenmerken van kleuters, die leren
door ervaringen op te doen in levensechte contexten. Hoe kan het onderwijs zo ingericht worden dat
spelen een centrale plek krijgt als activiteit, maar
tegelijkertijd ook als pedagogisch-didactisch middel
om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling?
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Hoe kan een leraar doelgerichte leerprocessen op
gang brengen in het spel van kinderen, zonder
daarbij hun betrokkenheid te verstoren en de
ruimte voor kindinitiatief in te perken?

Lectoraatsonderzoek

Binnen het lectoraat Jonge kind aan de Hogeschool
iPabo doen we onderzoek naar deze vragen. We
gaan er daarbij vanuit dat spelen voor kinderen
op een of andere manier verbonden is aan ‘de
wereld’. Kinderen zijn nieuwsgierig naar objecten
en materialen die ze tegenkomen en experimenteren daarmee. Ze zijn geboeid door situaties uit de
volwassen wereld, wie wat daarin doet, en imiteren
die situaties op hun eigen manier in het spel. Ook
bouwen en construeren ze objecten die doen
denken aan wat ze zien. Ze maken die objecten niet
precies na, maar creëren hun eigen versie van de
werkelijkheid. Door te spelen maken kinderen zich
dus aspecten van de volwassen-wereld eigen die
betekenisvol voor hen zijn. De leraar is er verantwoordelijk voor om steeds weer nieuwe elementen
uit die volwassen wereld in het spel in te brengen
ter verrijking. Zo ontstaan er veel mogelijkheden tot
leren in de breedste zin van het woord.
Onderzoek aan hogescholen is gericht op en
geworteld in de onderwijspraktijk. Het vervult een
brugfunctie tussen praktijksituaties en theoretische kennis: enerzijds beoogt het om op basis van
behoeften in de praktijk bij te dragen aan verdere
ontwikkeling van onderwijs, waarbij theorie een
belangrijke hulpbron is; anderzijds beoogt het ook
dieper inzicht in praktijksituaties te verkrijgen om
van daaruit bestaande theorie aan te scherpen of
nieuwe (praktijk)theorie te genereren. Bevindingen
worden tevens benut om opleidingsonderwijs te
verbeteren.

Leergemeenschap ‘Ruimte voor
kindinitiatief’

De eerste manier van werken heeft in het
lectoraat Jonge kind geleid tot de vorming van een
leergemeenschap: daaraan doen onderbouwleraren
mee van vier scholen, pedagogisch medewerkers
van een VVE-locatie, enkele leidinggevenden
en de kenniskringleden (docentonderzoekers)
van de iPabo. In de eerste fase waren we gericht
op het vinden van een gezamenlijke ambitie.
Alle betrokkenen waren ontevreden over de
programmatische manier van werken vanuit
methodes en de geringe aandacht voor spelen. Onze
gemeenschappelijke ambitie bleek te liggen in het
creëren van ruimte voor kindinitiatief. Iedere locatie
zou binnen dit kader een onderzoeksvraag opstellen
voor de eigen praktijk.
Vanaf februari 2013 zijn we een aantal keer
bijeen gekomen in het Speleon op de iPabo. De
bijeenkomsten bestonden deels uit input door
de iPabo over spelen, deels uit uitwisseling van

ervaringen met spel in de eigen praktijk. In het
begin hebben de bijeenkomsten op alle locaties
geleid tot aanpassingen in de speelleeromgeving en
in het dagritme; het tijd vrij maken voor observatie
en begeleiding van spel tijdens de speelwerktijd.
De leraren werden gaandeweg vertrouwder met
de nieuwe routines. Dat had wel tijd nodig: het
vroeg om een beweging van programmatisch en
leraargestuurd naar een aanpak waarin balans is
tussen kind- en leraarinitiatief. Een zekere stabiliteit
daarin bleek noodzakelijk voordat er ruimte kwam
om onderzoeksmatig naar de eigen praktijk te
kijken. Samen met een kenniskringlid zijn de
professionals (en op één school ook een LIO) op
zoek gegaan naar discrepanties tussen de eigen
ambities en de praktijksituatie. Wat hebben we voor
ogen met de kinderen in het spel, wat nu nog niet
gebeurt? En leent zich dat voor een onderzoekje?
Critera daarvoor zijn of het niet om een zeer urgent
probleem gaat en of het niet opgelost kan worden
door eenvoudige ingrepen, common sense. Het moet
gaan om een duidelijk afgebakende, maar ook wel
complexe vraag. Dat heeft in de leergemeenschap
bijvoorbeeld geleid tot de vragen: Hoe kunnen we
kinderen in de thematisch ingerichte rollenspelhoek
ervaringen laten opdoen met rekensituaties die
betekenisvol zijn in het spel? Hoe kunnen we in
onze SBO-kleutergroep het gebruik van nieuwe
Nederlandse woorden en zinnetjes door de kinderen
stimuleren in de communicatieve contexten van het
spel bij de verteltafel en in de themahoek?

Hoe kan het
onderwijs zo
ingericht
worden
dat spelen een
centrale plek
krijgt als
activiteit, maar
tegelijkertijd
ook als
pedagogischdidactisch
middel om
kinderen te
stimuleren
in hun
ontwikkeling?

Ontwerpgericht onderzoek

Momenteel worden de vragen in de praktijk
onderzocht volgens het stramien van
ontwerpgericht onderzoek. Dat beoogt (een aspect
van) een pedagogisch-didactische aanpak te
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het eindontwerp één-op-één ingebracht kan
worden in een andere context, maar wel omdat de
overwegingen en bevindingen behulpzaam zijn in
het maken van keuzes voor de eigen praktijksituatie.
Ook onze studenten Jonge kind in het vierde jaar
werken in principe op de hierboven beschreven
manier. Zo vindt er kruisbestuiving plaats tussen het
veld, het lectoraatsonderzoek en praktijkervaringen
en onderzoek van studenten.

Overig onderzoek

De opgedane
ervaringen
dienen als good
practice
voor andere
professionals
die met een
vergelijkbare
vraag kampen.
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ontwikkelen (ontwerpen) die de doelen dichterbij
brengt. In deze vorm van onderzoek worden eerst
de ontwerpeisen in kaart gebracht: waaraan moet
het ontwerp voldoen, zodat het de gewenste
effecten heeft en ook praktisch uitvoerbaar is? Die
eisen sturen het eerste ontwerp, waarvan ieder
element beredeneerd is. We doen manier X, omdat
we vermoeden - op basis van eerdere ervaringen,
literatuur en door wat kinderen zelf aangeven dat dat het gewenste effect Y heeft. In het geval
van de stimulering van de woordenschat biedt de
leraar bijvoorbeeld speciale ondersteuning bij het
tot stand komen van interactie tussen kinderen
onderling, omdat de nieuwe woorden alleen nodig
zijn wanneer er ook werkelijk sprake is van verbale
interactie. Kinderen moeten de noodzaak voelen om
te communiceren.
Het eerste ontwerp proberen we uit in de praktijk
en daarbij monitoren we wat het effect van de
aanpak is op kinderen en op de leraar. Een ander
belangrijk aspect in deze fase is het controleren van
de ontwerpeisen. Zijn die afdoende of moeten ze
worden aangevuld? Op basis van verschillende data
beantwoorden we deze vragen, zoals observaties,
filmopnames, logboeken en voor- en nametingen.
Naar aanleiding van de bevindingen wordt het
ontwerp aangepast en opnieuw uitgevoerd. De
ontwerpcycli worden een paar keer herhaald totdat
we tevreden zijn. De opgedane ervaringen dienen
als good practice voor andere professionals die
met een vergelijkbare vraag kampen. Niet omdat

Het lectoraat Jonge kind doet ook onderzoek
waarbij we theorie proberen te verfijnen vanuit
praktijk. Een voorbeeld hiervan is een onderzoek
naar opvattingen van leraren over spelbegeleiding.
Dit onderzoek is gebaseerd op theorie over vijf
verschillende manieren van begeleiding bij
rollenspel. We hebben verschillende spelsituaties
uit de praktijk beschreven waarin de leraar op een
van de vijf manieren begeleidend aanwezig is. Deze
anekdotes hebben we voorgelegd aan vijf leraren
en daarbij hebben we open vragen gesteld, zoals:
Wat vind je van het gedrag van de leraar? Waarom
handelt de leraar op deze manier? Wat is het effect
ervan op de kinderen? De leraren hebben deze
vragen eerst schriftelijk beantwoord en daarna
hebben ze deelgenomen aan een groepsinterview.
Hieruit wordt niet alleen duidelijk wat de mening
van de leraren is, maar ook welke kenmerken van
de begeleidingsvormen hen opvallen. Stemmen die
overeen met de theorie of komen er nog andere
aspecten boven die de begeleidingsvormen scherper
definiëren? Zou een andere indeling wellicht beter
aansluiten bij de concepten van leraren? Of geven
de indrukken van leraren aanleiding voor nieuwe
vragen over spelbegeleiding?
Tot slot participeert het lectoraat Jonge kind sinds 1
november in een tweejarig onderzoeksproject met
de Marnix Academie en De Activiteit naar manieren om gelijktijdig de spel- en taalontwikkeling te
stimuleren in rollenspel. Daarnaast hebben we plannen voor onderzoek in het Speleon. Daarbij zullen
we vooral kinderen in spelsituaties nauwkeurig
observeren rondom vragen als: Hoe komen kinderen
tot onderlinge afstemming in het spel? En: Hoe
herkennen we motieven van kinderen in spelsituaties? We hopen daarmee (aankomende) leraren
handvatten te kunnen bieden om hun aanbod goed
te kunnen verbinden aan het spel van kinderen.
Vanaf januari 2015 neemt een groep leraren
van Agora deel aan de specialisatie Jonge Kind.
Daarin zal onderzoeksmatig werken in een
leergemeenschap een belangrijk middel zijn
om te leren en de eigen praktijk te ontwikkelen.
Praktijk en lectoraat vinden elkaar hier vanuit één
gemeenschappelijke ambitie: spelen als motor van
de ontwikkeling van jonge kinderen, ook in het
onderwijs.

leerling aan het woord

serie

Onderzoek
op Octant

O

ns thema was ‘Van akker tot bakker’. Juf had als start een
ontdekcircuit neergezet in de klas. In het ontdekcircuit
moest je met een boekje allemaal dingen onderzoeken/
ontdekken. Je moest in tweetallen in het boekje
opschrijven hoe het allemaal smaakte, rook, hoe het er uitzag, hoe
het heet en waarvoor het is. Op tafels stond bijvoorbeeld brood,
zout, popcorn, meel, deegroller, vijzel enz. Heel veel leek op elkaar.
We hebben met de hele klas de verschillende spullen nabesproken.
Sommige spullen kwamen in de klas te staan. Daarna hebben we
vragen bedacht wat we wilden weten bij dit thema.
Tijdens dit thema hebben we in de klas heel veel koekjes gebakken
met verschillende soorten meel. Alleen de koekjes met maïsmeel
waren mislukt. Als de koekjes waren gebakken, kreeg iedereen in
de klas en alle juffen een koekje en moest je het een cijfer geven.
Dat overzicht met alle cijfers zat in de map en het totaal hing in de
klas. De koekjes gemaakt met speltmeel en tarwebloem hadden
gewonnen.
In het thema hebben we het gehad over landbouw en graan,
de molen en de bakker. Bij de landbouw kregen we een soort
plaatjespuzzel. We kregen heel veel plaatjes en moesten bedenken
bij welke sector het hoorde, zoals bollenteelt. Verder hebben we
veel teksten gelezen om meer te weten te komen. Dat doen we
door een stappenplan te volgen. Als de kinderen een tekst voor
zich krijgen, beginnen wij met voorspellen. Als iedereen een
voorspelling heeft, beginnen we met lezen. Tijdens het lezen
komen er vragen in ons op. Als je de tekst uit hebt gelezen, kijk je
of je voorspelling klopt en dan schrijf je de vragen op die je tijdens
het lezen hebt bedacht. Door de vragen te beantwoorden, snappen
we de tekst beter. Door woorden in de tekst te onderstrepen maken
we een samenvatting. In die samenvatting staan de belangrijkste
dingen uit de tekst.
Zo doen wij onderzoek en weet ik meer over de tractor
bijvoorbeeld. Als we onderzoek doen, doen we dat niet alleen
met teksten, maar ook met filmpjes. Bij filmpjes maken we
aantekeningen. Later maken we daar ook een tekstje van.
Ook zijn we op excursie geweest naar de molen De Bleeke Dood.
We kregen een rondleiding door de hele molen. Daar zagen we
in het echt wat we ook hadden gelezen in teksten. Na afloop
kreeg iedereen een foto van de excursie. Daar heeft iedereen een
onderschrift bij gemaakt over wat er op de foto te zien was.
Als afsluiting hadden we een high tea. We hebben voor de
high tea veel recepten bekeken en gekozen welke we konden
maken in de klas.

Leerling
aan het
woord

Elk thema doen we weer onderzoek over een ander onderwerp. Het
volgende thema gaat over verschillende soorten geloven.
Willemijn
groep

7

Lens,

van

Octant
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beGRIJP

het leesonderwijs!

Een oriënterend onderzoek naar het begrijpend
leesonderwijs op Agora-scholen.
| Door: Karlijn d’Haens en Annemarie van Son (PLG Taal/Lezen) |

Het blijkt een landelijke trend dat er bij de
tussenresultaten op de Cito toetsen Begrijpend
Lezen in groep 6 een dip zit. Ondanks deze
dip hebben vier van de vijfentwintig Agorascholen in 2013 een niveauwaarde van 4 of
hoger behaald. Een interessante vraag is dan
wat deze vier scholen mogelijk anders doen ten
aanzien van de invulling van hun begrijpend
leesonderwijs. Het antwoord op deze vraag zou
namelijk aanwijzingen kunnen geven voor
verbetering van het begrijpend leesonderwijs in
de scholen. Het College van Bestuur van Agora
(CvB) heeft de PLG Taal/Lezen gevraagd een
oriënterend onderzoek uit te voeren.

Vraagstelling
1	Zelfobservatielijst uit ‘Beter
begrijpend lezen’, Ballering e.a.
2	Specialist op het gebied van
begrijpend lezen
3	Leden PLG Taal/Lezen
Myra Gefken, Cathy Hermans,
Carla Mantel, Karlijn d’Haens en
Annemarie van Son
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De onderzoeksvraag is verder gespecificeerd om het onderzoek een
duidelijke richting te geven.
Deze luidt:
‘Wat zijn de mogelijke oorzaken van
de verschillen in resultaten op Cito
M6 Begrijpend Lezen 2013 van de
eenentwintig zwak tot voldoende
scorende en de vier goed scorende
scholen van Agora?’

Uitgangspunten

Belangrijke deelaspecten
van effectief Begrijpend
Leesonderwijs zijn naast
leerkrachtvaardigheden:
het stellen van doelen, de
hoeveelheid tijd, het aanbod,
de inhoud, de kwaliteit van
de instructie, de organisatie
(klassenmanagement) en de
monitoring.
Om informatie te krijgen over
de feitelijke inrichting van
het Begrijpend Leesonderwijs
in groep 6 hebben wij de
Zelfobservatielijsten1 gebruikt.
Hierin staan gewenste
leerkrachtvaardigheden met
betrekking tot Begrijpend
Leesonderwijs beschreven.

Opzet

In samenwerking met Karin van
de Mortel2 van het CPS is de
PLG Taal/Lezen3 tot de volgende
opzet gekomen:
Gezien het oriënterend karakter
van het onderzoek en de
beperkte tijd waarbinnen het
onderzoek moest plaatsvinden,
is besloten om interviews
te houden op acht scholen.
Daarnaast hebben wij aan
de leerkrachten van groep
6 van alle Agora-scholen
gevraagd een zelfobservatielijst
begrijpend lezen in te vullen.
De selectie van de acht
scholen is gebaseerd op de
summatieve scores (Citotoets)
van Begrijpend Lezen. We willen
ten behoeve van het onderzoek
ook formatieve gegevens

verzamelen. Dit doen we door
middel van de interviews en de
zelfobservatielijsten. Hiermee
krijgt het onderzoek niet alleen
een kwantitatief, maar ook een
kwalitatief karakter.
Logischerwijs hebben wij de
vier scholen met een niveauwaarde hoger dan 4 geselecteerd voor het onderzoek. Voor
de selectie van de vier andere
scholen hebben wij gekozen om
twee scholen te interviewen
met een niveauwaarde tussen
1 en 2 (zwak) en twee scholen
met een niveauwaarde tussen 2
en 3 (matig). Deze keuze hebben
we gemaakt, omdat we het een
meerwaarde voor het onderzoek vonden om de scholen ook
onderling te kunnen vergelijken.
De uitgeschreven interviews
hebben we daarna
geanalyseerd en gerubriceerd
aan de hand van de
deelaspecten die van belang
zijn voor goed begrijpend
leesonderwijs.
Vervolgens zijn de
zelfobservatielijsten uitgezet
in de organisatie. Van de
teruggestuurde lijsten hebben
wij de resultaten in kaart
gebracht. De data uit ParnasSys
dienen met voorzichtigheid
geïnterpreteerd te worden,
gezien het verschil in
groepsgrootte en het verschil
in de wijze van toetsing tussen
de scholen en de registratie
daarvan.

agora.nu

De groepsbezoeken vonden
plaats aan de hand van
kijkwijzers en waren hiermee
doelgericht.
	In de tweede groep scholen
waren groepsbezoeken niet
vast opgenomen in de evaluatiecyclus.
>	De eerste groep scholen
organiseerde intervisiebijeenkomsten, gesprekken
in datateams en gesprekken
volgens de PDSA-cyclus. In
de tweede groep scholen
gebeurde dit minder.

Discussie en aanbevelingen

Over het algemeen
werd er door de
scholen meer
nadruk gelegd
op het gebruik
van de methode
dan op leerkrachtgedrag.

Conclusies

De algemene trends:
>	Geen van de geïnterviewde
scholen had een plan opgesteld met een sluitend beleid
op het gebied van begrijpend
lezen, waarin begrijpend
luisteren, kennis van de
wereld en woordenschat is
opgenomen. De kwaliteit van
het begrijpend leesonderwijs is hierdoor grotendeels
leerkracht- afhankelijk.
>	Begrijpend lezen werd grotendeels als een geïsoleerd
onderdeel van het curriculum
opgevat dat start in groep 4.
>	Op alle geïnterviewde
scholen was het begrijpend
leesonderwijs strategie gestuurd en niet tekstinhoude-

lijk gestuurd. Het beheersen
van de leesstrategieën werd
als doel en niet als middel
gebruikt door de geïnterviewde scholen. De tekst
stond onvoldoende centraal.
>	Alle geïnterviewde scholen
gebruikten een methode
voor begrijpend lezen en
veronderstelden daarmee te
voldoen aan de kerndoelen.
Over het algemeen werd er
door de scholen meer nadruk
gelegd op het gebruik van de
methode dan op leerkrachtgedrag. Geen van de scholen
liet met betrekking tot het
gebruik van de methode
een onderzoekende houding
zien. De methode werd niet
als bron, maar als leidraad
gehanteerd.
De verschillen:
De verschillen tussen de groep
scholen met een niveauwaarde
van 4 en hoger (hierna te
noemen: ‘eerste groep scholen’)
en de scholen met een
niveauwaarde van lager dan
4 (hierna te noemen: ‘tweede
groep scholen’) die uit de dataanalyse naar voren kwamen
waren:
•	In de eerste groep scholen

werd de ‘leerkracht als model’ genoemd. Bij de tweede
groep scholen werd daar niet
over gesproken.
>	In de eerste groep scholen
werd de differentiatie in de
groepsplannen ook daadwerkelijk uitgevoerd. In de tweede groep scholen twijfelde de
schoolleiding of differentiatie
uitgevoerd werd, of had daar
onvoldoende zicht op.
>	In de eerste groep scholen
vonden er groepsbezoeken
door de schoolleiding plaats.

Op verzoek van het CvB hebben
wij aanbevelingen geformuleerd op leerkracht-, school- en
stichtingsniveau.
>	Leerkrachtniveau: De aanbevelingen zijn gericht op
verbetering van leerkrachtvaardigheden, die onder
andere worden omschreven
in de zelfobservatielijst.
>	Schoolniveau: De aanbevelingen zijn gericht op de
vorming van een sluitend
beleid op het gebied van
begrijpend lezen, waarin begrijpend luisteren, kennis van
de wereld en woordenschat,
en het monitoren hiervan, is
opgenomen.
>	Stichtingsniveau: De aanbevelingen zijn gericht op
het faciliteren van bovengenoemde aanbevelingen.

literatuur
>	Ballering, C., Bouwman, A., De Boer, G., Fiori, L., Förrer, M., Loman,
E., Van de Mortel, K., Oosterman, J., & De With, T. (2012). Beter

begrijpend lezen. Instrumenten voor het optimaliseren voor het
onderwijs in begrijpend lezen en lessen waarin wordt gelezen.
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Leraren leren met elkaar
| Door: Carlita Koningstein |

Op basisschool De Rietvink, in Zaandam,

van collectief leren. Voor de Master Leren en

hen al veel kennis, verdieping
en inzichten opgeleverd heeft
die meteen toepasbaar is in de
eigen lespraktijk. Voorbeelden
zijn kennis over de leerlijn
Meten en Meetkunde en het
ontwikkelen van een timeout beleid. Ook is naar voren
gekomen dat de behoefte tot
verdieping in de fase van het
interpreteren van informatie
ligt. In deze fase koppelt men
bestaande kennis aan de
nieuwe informatie en geeft
men er betekenis aan die
bruikbaar is voor de eigen
praktijk.

Innoveren heb ik samen met collega’s in een

Literatuuronderzoek

werken leraren sinds 2012-2013 in professionele
leergemeenschappen (PLG’s), leerteams
genaamd. Met behulp van de PDSA-cyclus
werken zij aan de schoolontwikkeling en de
eigen professionele ontwikkeling. Om het eigen
onderwijs te kunnen verbeteren doen zij met
elkaar onderzoek. Dit onderzoek is een vorm

praktijkonderzoek gezocht op welke punten dit
collectieve leren te verdiepen. In dit artikel een
verkorte weergave van dit onderzoek.

Collectief leren

Als een groep leraren met en
van elkaar leert, noemt men
dit collectief leren of collectief
kennis creëren. Dit is een proces
waarbij men samen kennis
construeert of bestaande kennis
reconstrueert en dit verankert
in de organisatie (Verbiest,
2012). Het doel is niet de kennis
zelf, maar het vinden van een
oplossing voor een probleem in
de eigen praktijk.
Data die zij tijdens het onderzoek verzamelen en in een leerteam met elkaar interpreteren,
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levert nieuwe informatie op. Die
nieuwe informatie voegen zij
samen met bestaande informatie, ervaringen en vaardigheden
die leraren al hebben en zo
creëren ze met elkaar nieuwe
kennis die direct toepasbaar is
in de eigen situatie. Dit cyclisch
proces is vergelijkbaar met de
PDSA-cyclus.

Vooronderzoek

Uit interviews die zijn
afgenomen onder de leraren
op De Rietvink blijkt dat het
collectief leren in leerteams

In de literatuur is gezocht naar
factoren die van invloed zijn
op deze fase. Om verzamelde
informatie te kunnen
analyseren en interpreteren is
het van belang dat:
> er een onderzoekende cultuur
in de school is (Earl & Katz,
2006);
>	de schoolleider een
stimulerende rol heeft
(Krüger, 2012);
>	er voldoende tijd en middelen
zijn (organisatorische
factoren) (Krüger, 2012);
>	en de leraar zelf relevante
kennis, houding en
vaardigheden bezit
(Krüger, 2012).
In dit collectieve
praktijkonderzoek ligt de
focus op de rol van de leraar.
Welke kennis, houding en
vaardigheden heeft de leraar
nodig om de verzamelde
informatie te kunnen
interpreteren?

Kennis

Om de verkregen informatie
te kunnen interpreteren heeft
een leraar kennis nodig over
het doen van onderzoek, met
name over hoe te analyseren,
kennis over het gebruik van
verschillende technieken en
instrumenten, om bijvoorbeeld
oorzaak en gevolg te kunnen
identificeren, kennis over
grafische weergaves en kennis
over betrouwbaarheid en
validiteit van data.

Houding

De leraar heeft een reflecterende houding nodig, om continu
te kunnen reflecteren op de
eigen kennis, de effectiviteit
van de kennisoverdracht en
eigen vaardigheden. Ook is een
onderzoekende houding van
belang. Hierdoor heeft de leraar
een open en kritische houding,
is bereid van perspectief te
wisselen en kan afstand nemen
van de onderzochte praktijk, wil
graag begrijpen hoe de situatie
in elkaar steekt, is gericht op
het vinden van goede bronnen
en is bereid de gevonden kennis
te delen. Daarnaast is het van
belang dat de leraar het vermogen heeft om zich continu te
willen blijven ontwikkelen.
Earl en Katz (2006) geven
aan dat de belangrijkste
voorwaarde voor leraren om
met data te kunnen gaan
werken een andere manier
van denken is. Leraren moeten
informatie gebruiken om
hun eigen onderwijspraktijk
te willen verbeteren en niet
meer uitgaan van hun eigen
ervaringskennis.

agora.nu

ambitie
ontwikkelen

product & proces
evalueren

informatie
verzamelen

Collectief
kennis
creëren

informatie, maar ook voor de
eigen en de schoolontwikkeling.
Onderzocht zou kunnen worden
hoe er door leraren gewerkt
kan worden aan het versterken
van de eigen onderzoekende
houding.
In dit onderzoek is alleen
gekeken naar de kennis,
houding en vaardigheden van
de leraren. Wil de fase van
interpretatie van informatie
verder verdiept worden,
verdient het aanbeveling ook
aandacht te besteden aan de
andere factoren.

informatie
interpreteren

actie
uitvoeren

Bibliografie
>	Bruggink, M., & Harinck, F.
(33(3)). De onderzoekende

consequenties
verbinden

Cyclus Collectief leren (Castelijns,
Koster en Vermeulen, 2009).

houding van leraren:

wat wordt daaronder

verstaan? Tijdschrift voor

lerarenopleiders (VELON),

Vaardigheden

Een leraar die informatie
analyseert moet beschikken
over een analytisch vermogen,
hoofd- van bijzaken kunnen
onderscheiden, verbanden
kunnen zien, conclusies
kunnen trekken, data kunnen
reduceren en weergeven
en methodisch kunnen
werken. Daarnaast moet hij
of zij over reflecterende en
communicatieve vaardigheden
beschikken.

Praktijkonderzoek

Uit observaties en interviews
onder twee leerteams op
De Rietvink is naar voren
gekomen dat leraren kennis
en vaardigheden missen over
het analyseren van informatie.
De onderzoekende houding
is bij de meeste leraren
waarneembaar, met name een
open houding en de bereidheid
kennis te willen delen.
Opvallend is dat de onderzochte
leraren meerdere opleidingen

Alles over onderzoeken 3
Reviewstudie

Een vorm van wetenschappelijk onderzoek is de reviewstudie.
Dit is een systematische studie van gepubliceerde artikelen /
onderzoek, waarin antwoord wordt gezocht op een bepaalde
onderzoeksvraag.

46-53.

hebben: een masteropleiding,
reken- of BHV-coördinator zijn,
of een andere HBO-opleiding
hebben naast de Pabo.

>	Castelijns, J., Koster, B.,

Hoe verder?
Aanbevelingen voor
verdere verdieping

>	Earl, L., & Katz, S. (2006).

Leraren die met elkaar
onderzoek doen of op andere
wijze informatie interpreteren
moeten kennis hebben van
de stappen die gemaakt
worden in het proces van
interpretatie en van technieken
en instrumenten die hierbij
kunnen helpen. Om de leraren
hierin te versterken verdient
het aanbeveling de leraren
in de fase van interpretatie
te begeleiden en ze te laten
werken met instrumenten
en technieken die dit proces
kunnen ondersteunen.
Leraren zouden zich veel meer
bewust moeten worden dat
een onderzoekende houding
niet alleen een belangrijke
voorwaarde is voor het
proces van interpreteren van

& Vermeulen, M. (2009).

Vitaliteit in processen van

collectief leren. Antwerpen Apeldoorn: Garant.

Leading Schools in a datarich world. Corwin Press.

>	Krüger, M. (2012).

Onderzoeksmatig

leidinggeven in de

onderzoekende school. In

G. van Luin, & K. Pit, MESO
Focus deel 87, Rijnlands

schoolleiderschap (pp. 77-86).
Kluwer.

>	Verbiest, E. (2012).
Professionele

Leergemeenschappen.

Antwerpen - Apeldoorn:
Garant.
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Onderzoekend
leren: resultaten van

een reviewstudie

| Door: Marjolein Dobber, Rosanne Zwart, Marijn Tanis en Bert van Oers |

Dit artikel is gebaseerd op de brochure ‘Beter leren
door onderzoek; Hoe begeleid je onderzoekend
leren van leerlingen?’.

W

e gaan in dit artikel in op een
reviewstudie die het afgelopen
jaar aan de Vrije Universiteit is
verricht naar onderzoekend leren
van leerlingen en de rol van de docent daarbij.
In de praktijk wordt bij onderzoekend leren
vaak aan experimenteel onderzoek gedacht,
maar in de literatuur worden verschillende
vormen van onderzoekend leren beschreven.
Veel voorkomende vormen van onderzoekend
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leren door leerlingen zijn: bronnenonderzoek,
praktijkonderzoek, experimenteel onderzoek,
ontwerponderzoek en simulatieonderzoek. Bij
al deze vormen van onderzoekend leren stellen
leerlingen vragen over de wereld, verzamelen data
om deze vragen te beantwoorden, analyseren
de data en rapporteren een conclusie over het
onderzoek. Dit onderzoekend leren kan een
effectieve en betekenisvolle manier zijn om te
leren. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de
leraar hierbij de juiste begeleiding biedt. Naar die
rol van de leraar hebben we in onze reviewstudie
onderzoek gedaan.
We hebben een reviewstudie uitgevoerd
op onderzoek naar de rol van de leraar bij

agora.nu

onderzoekend leren. Het ging om internationaal
onderzoek dat in de afgelopen tien jaar is
uitgevoerd in de daadwerkelijke onderwijspraktijk
(empirisch onderzoek). Er zijn tweehonderd
artikelen systematisch geanalyseerd op
verschillende aspecten van de rol van de leraar.
De uitkomsten van dit reviewonderzoek laten zien
dat onderzoekend leren vooral wordt bestudeerd
binnen het wetenschap & techniekdomein.
Veelal worden er positieve effecten gevonden van
onderzoekend leren op allerlei leeruitkomsten
van leerlingen (kennisontwikkeling, motivatie,
zelfregulatie, probleemoplossingsvaardig-heden,
enz.). Een opvallend gegeven vonden wij dat
de rol van de leraar vaak impliciet aan de orde
komt. Zelden wordt expliciet besproken wat
een leraar deed om leerlingen te begeleiden
in onderzoekend leren. Het is dus bij veel
onderzoeken lastig om er adviezen over gewenst
leraargedrag uit te destilleren. In dit artikel
bespreken we wat we gevonden hebben uit de
twintig onderzoeken die wel expliciet aandacht
besteden aan de rol van de leraar en geven we een
aantal voorbeelden van hoe de rol van de leraar
ingevuld kan worden.

De rol van de leraar

Als leraar heb je bij onderzoekend leren
twee belangrijke taken: ervoor zorgen dat
de leerlingen écht iets willen weten en hen
vervolgens zó begeleiden dat hun ontwikkeling
wordt bevorderd. Dit is een enorme uitdaging
die vaak leidt tot intensief nadenken over
betekenisvolle thema’s, het worstelen met goede
onderzoeksvragen en goede manieren om iets te
onderzoeken. Onderzoekend leren leidt dus niet
tot makkelijk onderwijs voor
de leraar en ook niet tot
makkelijk onderwijs voor
de leerling. Gezamenlijk
beleef je een proces vol
onverwachte wendingen.
Laten we hier direct stellen:
Wat?
ook dit is kenmerkend voor
het onderzoekend leren!
Sterker nog, het zijn vaak
Waarom?
juist deze lastige fasen
waarin leerlingen en leraren
veel leren.
Dat leraren toch doorzetten
Hoe?
met onderzoekend leren
komt door de winst die
zij zien bij leerlingen
en de uitdaging die het
henzelf biedt. Als het goed
Wanneer?
loopt, zijn de leerlingen
betrokken en gemotiveerd
om aan de slag te gaan
met hun onderzoek.
Ze doen zo niet alleen

kennis op, maar leren ook zelf sturing te
geven aan hun eigen leerproces, doen
probleemoplossingsvaardigheden op en
ontwikkelen een onderzoekende houding.
Leraren die ervoor kiezen om regelmatig op deze
manier te werken doen dat vaak ook omdat het
henzelf inspireert en ze zich zo kunnen blijven
ontwikkelen.
Wanneer leraren op een onderzoekende manier
les gaan geven, houdt dat vooral in dat er een
verandering is in de rolverdeling in de klas. De
sturing van het leerproces is niet langer alleen
een zaak van de leraar, maar leerlingen krijgen
daar ook invloed op. Voor beide partijen kan deze
veranderende relatie best even wennen zijn. Als
leraar vind je het misschien lastig om niet van
tevoren te bepalen hoe leerlingen precies aan de
slag gaan en leerlingen zijn gewend dat ze van de
leraar te horen krijgen wat ze moeten doen. Het is
dan ook goed om bewust na te denken over hoe
je dit in de klas introduceert en je verwachtingen
te bespreken. Vervolgens kun je gaan oefenen met
het wat meer ruimte bieden aan de leerlingen,
zonder ze aan hun lot over te laten. Op die manier
kunnen beide partijen langzaamaan wennen aan
de nieuwe aanpak.

Als leraar
heb je bij
onderzoekend
leren twee
belangrijke taken:
ervoor zorgen
dat de leerlingen
écht iets willen
weten en hen
vervolgens zó
begeleiden dat
hun ontwikkeling
wordt bevorderd.

Metacognitieve, sociale en
inhoudelijke begeleiding

In ons reviewonderzoek hebben we specifiek
gekeken naar drie vormen van begeleiding die bij
onderzoekend leren een belangrijke rol spelen.
De eerste is metacognitieve begeleiding; het
begeleiden van leerlingen in het leren leren.
Je zet leerlingen aan om na te denken over
vragen als: Wat is kennis? En wat is een goede

Kenmerk

Voorbeeld

De naam van de strategie
kennen.

Het definiëren van de
onderzoeksvraag.

De noodzaak van de
strategie kennen.

Snappen dat een goede
vraag helpt bij het
verzamelen van data.

Weten dat de strategie uit
verschillende elementen
bestaat.

Leerlingen laten zien wat
de onafhankelijke en
afhankelijke variabelen
zijn.

De situatie herkennen
waarin je de vaardigheid
moet toepassen.

Weten dat voor het doen
van een goed onderzoek,
een heldere vraag
belangrijk is.

Denkstrategieën die belangrijk zijn in onderzoek. Gebaseerd op Ben-David & Zohar, 2009.
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onderzoeksvraag? Metacognitieve begeleiding
kan gericht zijn op het creëren van een
onderzoekende cultuur in de klas, het samen
nadenken over wat wetenschap en onderzoek is
of het begeleiden van gesprekken over onderzoek.
Bij onderzoekend leren ben je als leraar vaak bezig
met het zoeken naar kansen voor inhoudelijke,
boeiende gesprekken over de onderzoeken waar
de leerlingen aan werken. Het gaat dan om
zowel de korte momentjes tijden het werk als
om de geplande gesprekken voor, tijdens en na
het onderzoek. Voor jou als leraar vormen die
gesprekken het venster naar de gedachten van
de leerlingen. In goede gesprekken worden de
leerlingen uitgedaagd om te vertellen wat ze
interessant vinden, wat ze weten, wat ze niet
weten, waar ze over twijfelen en hoe ze over
onderzoek denken.
Adi Ben-David en Anat Zohar (2009) vonden in
hun onderzoek dat met name zwakke leerlingen
profiteren van expliciete instructie in denkstrategieën die belangrijk zijn in onderzoek, zoals
denken over variabelen. Ze legden de nadruk
daarbij op het ‘wat’, het ‘waarom’, het ‘hoe’ en het
‘wanneer’ van de strategie.
De tweede vorm van leraarbegeleiding die
van belang is bij onderzoekend leren is sociale
begeleiding. Het gaat dan bijvoorbeeld om het
begeleiden van de samenwerking in onderzoeksgroepjes. Uit de onderzochte studies op dit gebied
blijkt dat de manier waarop groepjes worden
samengesteld geen doorslaggevende factor is
voor goede samenwerking. Belangrijker is het
om de interactieprocessen in de groepjes goed te
begeleiden. Hoe werk je goed samen? Hoe overleg
je met elkaar? Hoe zorg je ervoor dat iedereen
inhoudelijk iets bij kan dragen? De leraar kan met

leerlingen in gesprek gaan over hoe ze ervoor zorgen dat iedereen iets bijdraagt aan het onderzoek.
Goede samenwerking houdt ook in dat leerlingen
positief afhankelijk van elkaar zijn en allemaal
betrokken zijn bij het onderzoek.
De laatste vorm van begeleiding door leraren in
onderzoekend leren is inhoudelijke begeleiding.
Dit houdt in dat je gericht bent op de (vak)
inhoud van waar de leerlingen mee bezig zijn.
De meeste onderzoeken uit onze reviewstudie
meten leereffecten, maar slechts in een beperkt
aantal onderzoeken is expliciet gekeken naar
de inhoudelijke begeleiding die leraren bieden.
Erin Marie Furtak (2006) deed dat wel. Zij ging
in haar studie op zoek naar hoe leraren omgaan
met ‘het goede antwoord’. Soms weet je als leraar
namelijk al het antwoord op de vraag die jouw
leerlingen onderzoeken. Deze onderzoekster keek
naar de argumenten die leraren gebruiken om het
antwoord niet te geven, bijvoorbeeld door uit te
leggen dat het voor leerlingen beter is om zelf uit
te vinden hoe het zit of door aan te geven dat dit
is hoe wetenschappers werken. Het is van belang
dat je dan goed nadenkt over welke inhoudelijke
begeleiding je wilt geven en met je leerlingen
te bespreken waarom je onderzoekend leren
belangrijk vindt.
We kunnen uit ons onderzoek concluderen
dat onderzoekend leren veel op kan leveren
voor zowel leerlingen als leraren, maar dat
het wel de nodige inspanningen vraagt en
vooral een verandering in houding. Hier samen
met je leerlingen instappen vormt een mooie
ontdekkingsreis, waarin beide partijen van elkaar
kunnen leren en samen een onderzoekende
houding kunnen ontwikkelen.

Bronnen
>	Ben-David, A., & Zohar,
A. (2009). Contribution

of meta-strategic know-

ledge to scientific inquiry
learning. International

Journal of Science Educa-

tion, 31(12), 1657-1682. doi:
10.1080/09500690802162762

>	Furtak, E. M. (2006). The
problem with answers:

An exploration of guided

scientific inquiry teaching.

Science Education, 90(3), 453467. doi: 10.1002/sce.20130

>	Tanis, M., Dobber, M.,

Zwart, R., & van Oers, B.
(2014). Beter leren door

onderzoek; Hoe begeleid

je onderzoekend leren van
leerlingen? Amsterdam:
Vrije Universiteit.

Alles over onderzoeken 4
Verschillende vormen van onderzoekend leren
>	Bronnenonderzoek: Leerlingen

zoeken naar antwoorden op een vraag
in teksten in boeken, tijdschriften,
kranten, het internet, etc.
	Vaak gebruikt bij de wereldoriënterende
vakken zoals geschiedenis, maar ook bij
de talen.
>	Praktijkonderzoek: Leerlingen zoeken
naar een antwoord door het bevragen
van iets of iemand in de werkelijkheid,
bijvoorbeeld door interviews of
observaties.
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	Vaak gebruikt binnen thematisch
werken op de basisschool, wanneer
er bijvoorbeeld naar beroepen wordt
gekeken.
>	Experimenteel onderzoek: Leerlingen
zoeken naar een antwoord op een
vraag door het maken van een
vergelijking, door iets uit te proberen.
Vaak gebruikt bij ‘science’-vakken.

>	Ontwerponderzoek: Leerlingen

ontwerpen iets (bijv. een apparaat) om
te gebruiken.
Vaak gebruikt bij techniek.
>	Simulatieonderzoek: Onderzoek
doen door data te verzamelen en
te experimenteren in een virtuele
werkelijkheid.
	Vaak gebruikt in onderzoekend leren
met behulp van de computer.

interview
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interview

Kijken naar jezelf
| Door: Yvonne Dijkema |

Reflectie houdt in
dat je kwetsbaar
bent en vooral
durft te zijn.
Pas dan kom je tot
intrinsiek leren.

A

fgelopen week moest ik á la minuut
invallen in groep 7/8. Daardoor was
ik niet in de gelegenheid om lessen
voor te bereiden. Toen dacht ik: een
onderzoekende houding… ik ga er gewoon
mee aan de slag. Essentieel is de behoefte aan
‘willen weten’. Om de onderzoekende attitude
steekhoudend te laten zijn is het volgen van het
cyclisch model leidend in het proces.
We zaten in een kring en hebben gesproken over
onze verwondering betreffende de aanslagen in
Parijs. Over het gevoel van vrijheid. Kinderen doen
heel makkelijk uitspraken. Ik heb verkennend
vragen gesteld. De vragen richtten zich op de
globale verkenning van de situatie. Wat gebeurde
er, waarom, wanneer en waar gebeurde het en
wie waren erbij betrokken?

Daarna werden de vragen meer onderzoekend
gesteld. Hoe kom je aan die informatie? Waar
heb je die vandaan? Weet je
het zeker? Waarom zouden
mensen zo handelen? Wat
zouden de gevolgen kunnen
zijn? Hoe noemen we deze
groep mensen? Wat zijn
hun kenmerken en waar
gaan zij voor? Hebben we
nog informatie nodig en
waar kunnen we die vinden?
Hoe ben je gekomen tot je
mening? Heb je er zelf over
nagedacht of volg je anderen
om erbij te horen?
Naam: Wim Vente
De volgende stap was
Functie: Adjunct-directeur
concluderend. We stelden met
Scholen: CBS De Saenparel
elkaar: Wat kunnen wij eraan
en CBS De Korenaar
doen dat we niet zomaar een
mening overnemen van de
Hij heeft voor zijn studie
media of een ander. Wat is
master SEN en opleiding
mijn eigen mening? En die
Directeur Primair Ondermoet dan worden getoetst:
wijs onderzoek gedaan
klopt het wel of volg ik iemand
naar de onderzoekende
anders? En dat was heel
houding van de leraar.
interessant, want de kinderen
gingen naar zichzelf kijken.
Ze leerden dat ze niet zomaar

een mening hoeven over te nemen van anderen,
maar dat ze onderzoek kunnen doen en hun eigen
mening kunnen vormen op basis van gegevens
(data) en gevoel en vrij zijn om deze te mogen
onderbouwen. Uiteindelijk presenteerden enkele
kinderen hun onderbouwde mening in de kring,
de klasgenoten kregen de ruimte om aan te geven
of ze het ermee eens waren of niet.
Kortom, een vreselijke aanleiding die resulteerde
in een prachtig en boeiend leerproces.
Ik realiseerde me dat het voorgaande gesprek
in de kring erg leraargestuurd was. Ik werd
uitgedaagd om de volgende onderzoekende
houding meer leerlinggestuurd uit te voeren.
Hierbij zouden ze zelf de ruimte krijgen het
onderwerp te kiezen en zelf de onderzoeksvragen
en opzet gaan uitwerken.
Een uur later heb ik die onderzoekende houding
een vervolg gegeven door ze te vragen: Ga eens
voor jezelf bedenken: Wat wil ik vandaag leren?
Verwondering was in mijn ogen de inspiratie.
Vervolgens kwamen de verkennende vragen. Wat
wil ik weten? Wat beheers ik niet en wat wil ik
beter kunnen? En dat vonden ze doodeng. Hoe ga
ik om met de vrijheid om zelf te mogen beslissen
en om zelf de tijdelijke regisseur te zijn van mijn
op eigenaarschap gebaseerde onderwijsproces?
Van tevoren had ik gedacht dat ze met allerlei
gekke dingen zouden komen. Het blijkt dat ze
zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen, want
ze kwamen met de mooiste dingen. De één zei:
Ik wil mijn woordenschat verbeteren. De ander:
Ik vind die rekensommen zo moeilijk, dat wil ik
beter kunnen. Er waren ook kinderen die beter
gezichten wilden kunnen tekenen of een lied uit
hun hoofd leren. Er was zelfs een kind dat wilde
leren hoe je een programma op de computer
kunt hacken.
Toen zei ik: Dat is jullie doel. En dan ga je nu
onderzoeken: Hoe kan ik dat leren, wat heb ik
er voor nodig en hoe ga ik het doen? Natuurlijk
waren er kinderen die alleen maar konden
bedenken dat ze het op de computer kunnen
opzoeken, maar er was er ook één die zei: Ik
weet dat hij het goed kan, dus ik kan het ook
aan hem vragen. Twee kinderen wilden een
lied uit hun hoofd leren en zingen en hebben

marktplaatsmei2015 • 25

thema

onderzoeken

Als kinderen, die
faalangstig zijn,
zien dat de juf een
fout maakt, dan
is dat mooi!

daarvoor samen geoefend. En dat waren kinderen
die normaal bijna niet met elkaar omgaan. Er
ontstond zoveel synergie! Ze wilden leren vanuit
eigenaarschap. Ze wilden onderzoek doen en er
werd samengewerkt. Natuurlijk moeten we ze
dingen aanleren, maar het is ook belangrijk om
vertrouwen te hebben in hun eigenaarschap.
Ik had ze een verantwoordelijkheid gegeven.
Daarom moest ieder kind aan het einde van de
dag presenteren wat zijn doel was, hoe hij het

6
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Onderzoeken
1
2
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4
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6

5
4

verwonderen
verkennen
onderzoek opzetten
onderzoek uitvoeren
concluderen
presenteren

3

2

doel bereikt heeft en het product (de uiteindelijke
conclusie van hun onderzoek).
En dan zie je wel verschil. Maar door in te gaan op
de manier waarop ze hebben gewerkt, kijken ze
daar ook weer kritisch naar.
Bij de huidige leerkracht vind ik zelfreflectie een
heel professionele houding. Ook zij horen een
onderzoekende houding te hebben, of dat ze in
ieder geval gebruik maken van onderzoekende
competenties. We zijn voortdurend bezig met
het stimuleren van oplossingsgericht denken,
ondernemend leren, opbrengstgericht werken,
e.a.. Er is een keerpunt bereikt. Hoe stel ik mezelf
de juiste vragen? Ik zie leerkrachten die zelf
reflecterende vragen stellen, van ‘Heb ik het goed
gedaan?’ naar uiteindelijk ‘Hoe ga ik het doen?’.
Reflectie houdt in dat je kwetsbaar bent en vooral
durft te zijn. Pas dan kom je tot intrinsiek leren.
Daar kunnen nog hele grote slagen in gemaakt
worden. Moet de leraar alwetend zijn? Ik vind
dat de huidige leraar moet durven toegeven
als hij iets niet weet of dat hij een fout heeft
gemaakt. Dan krijgen kinderen het voorbeeld en
de tools dat zij dat ook mogen. Als kinderen, die
faalangstig zijn, zien dat de juf een fout maakt,
dan is dat mooi!
Een onderzoekende houding van de leraar heeft
te maken met attitude. Een houding die eveneens
nodig is voor onze leerlingen die we betrokken
willen leren leven, ondernemend willen leren
werken en nieuwsgierig willen laten leren.

Alles over onderzoeken 5
Praktijkonderzoek
De vraag die leidend is in het onderzoek,
bepaalt de onderzoeksvorm. Er zijn een
zestal verschillende onderzoeksvormen:

>	Beschrijvend onderzoek: het in kaart

brengen van een praktijksituatie of
onderwerp.
>	Vergelijkend onderzoek: welke
overeenkomsten en verschillen zijn er
tussen twee of meer praktijksituaties?
Of tussen theorie en praktijk?
>	Definiërend onderzoek: inzicht krijgen
in bepaalde processen of onderwerpen,
opdat eenduidige betekenis wordt
verleend aan bepaalde begrippen of
situaties.
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>	Evaluerend onderzoek: de waarde van
iets vaststellen. Bijvoorbeeld het eigen
handelen, leerprocessen of innovaties.
>	Verklarend onderzoek: vaststellen of
er een oorzakelijk verband is tussen
bepaalde situaties. Bijvoorbeeld om
de effectiviteit van een didactische
aanpak aan te tonen.
>	Ontwerponderzoek: door het
doorlopen van een ontwerpcyclus,
worden nieuwe ontworpen
producten of processen systematisch
geïmplementeerd en geëvalueerd.

Praktijkonderzoek kan worden
uitgevoerd op:
>	Microniveau, in de eigen dagelijks
praktijk van lesgeven
> Mesoniveau, in de eigen school
>	Macroniveau, op het niveau van de
beroepsgroep of opleiding
Praktijkonderzoek kan vakinhoudelijk
(bijvoorbeeld spelling of begrijpend
lezen), vakdidactisch, didactisch of
pedagogisch van aard zijn (C. van der
Donk en B. van Lanen, 2012).

colofon & up to date
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Colofon

De Agora Leergemeenschap Na de start van de Agora
Leergemeenschap is er vooral gewerkt aan het ontwikkelen van
e-learnings. Op dit moment richt de Agora Leergemeenschap zich op
het aansluiten van de PLG’s bij ontwikkelvragen van enkele scholen.
Welke ondersteuning kan een PLG bieden bij het beantwoorden
van de schoolontwikkelvraag?

Er is bij de professionals
van Agora veel (praktijk)
kennis aanwezig, kennis over
het gedrag van kinderen,
klassenmanagement, methodes,
instructies en veel meer. Kennis
die ze vaak met elkaar delen in
de eigen school. Soms is deze
kennis genoeg om te werken aan
de eigen schoolontwikkeling,
soms is verder onderzoek nodig.
De kennis die nodig is om als
professional of als school verder
te kunnen komen, kan uit (vak)
literatuur en wetenschappelijk
onderzoek verkregen worden.
Ook kan de kennis bij externe
adviseurs vandaan komen.
Maar waarom niet uit de
eigen organisatie? De Agora
Leergemeenschap wil hierin
gaan voorzien, door o.a. een
digitaal platform.

Informatie over
de Agora Leergemeenschap
kun je vinden op:
https://agora
leergemeen
schap.teachers
channel.nl/

In dit digitale platform
presenteren de verschillende
bovenschoolse PLG’s zichzelf
en geven ze informatie over
hun activiteiten. Daarnaast
ontwikkelen ze ook diverse
e-learning modules om een
bijdrage te leveren aan de
professionalisering van de
medewerkers.

de ontwerpgroep gaan met
enkele directeuren in gesprek
over de ontwikkelvraag van
de school en op welke manier
een PLG ondersteuning zou
kunnen bieden in het vinden
van een antwoord. Door aan
te sluiten bij wat er speelt op
de scholen kun je een meer
gerichte vraag stellen aan een
PLG. Concreet zou dit kunnen
betekenen dat je bijvoorbeeld
de PLG Meerbegaafdheid
vraagt onderzoek te doen naar
een bepaald aspect binnen
meerbegaafdheid. De uitslag
van het onderzoek kan de
school helpen verder te komen
in de ontwikkeling op het
gebied van meerbegaafdheid.
Maar ook kunnen meerdere
scholen, die een identieke
schoolontwikkeling doormaken
of met een soortgelijke
vraag zitten, zich aan elkaar
verbinden.
Truus van Pinxteren
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In het digitale platform is
ook ruimte om met elkaar in
discussie te gaan over bepaalde
onderwerpen die verband
houden met een PLG. In een
discussie kun je ook van en met
elkaar leren!
Binnen de Agora
Leergemeenschap is een
ontwerpgroep actief die gaat
kijken waar je kennis met
elkaar kan delen. Leden van

mp21

©2015

[uptodate]
marktplaatsmei2015 • 27

Bezoekadres
De Weer 10 A
1504 AG Zaandam
T 075 616 86 30
E info@agora.nu
I agora.nu

