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CEYS projectmedewerkers

Jonge kinderen en hun 
creatieve aanpak van 

wetenschap. Hoe 
begeleid je hen 
doorheen het 
leerproces?

Verloop van de workshop

1. Een creatieve en onderzoeksgerichte aanpak binnen 

wetenschapsactiviteiten: wat is dat? 

2. Evalueren voor het leren ≠ evalueren van het leren

3. Evalueren (door de leerkracht) van een creatieve en 

onderzoeksgerichte aanpak binnen een 

wetenschapsactiviteit 

4. Het belang van het betrekken van kinderen bij het 

evalueren

5. Kinderen betrekken bij het evalueren

Verwachtingen, noden, vragen,… omtrent 
dit thema? 

1. Een creatieve en onderzoeksgerichte 
aanpak binnen wetenschapsactiviteiten

?
Wetenschap? 
Techniek? 
STEM? 
Onderzoeken? 
Exploreren?
Proefjes? 

Wetenschap vs. techniek Wetenschap vs. techniek

Wetenschap
• Motto: willen weten
• Begrijpen van de natuurlijke 

omgeving
• Vaardigheden: waarnemen, 

verklaren, experimenteren, 
patronen herkennen, logisch 
redeneren, veralgemenen, 
besluiten

Techniek
• Motto: willen doen/maken
• Begrijpen van de ‘gemaakte’ 

wereld
• Vaardigheden: ontwerpen, 

uitvinden, testen, 
probleemoplossing, 
controleren, herstellen, 
installeren, gebruiken, 
evalueren

mailto:bea.merckx@arteveldehs.be
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Wetenschap + techniek = engineering

Maak 
ontwerp

Evalueer 
resultaat

Zoek 
verklaringen

Test 
ideeën

Analyseer 
resultaten

Veralgemeen
resultaten

Verbind met
theorieën ONTWERPEN

Techniek

ONDERZOEKEN
wetenschap

DIALOOG 
& 

OVERLEG

Engineering

• Wetenschap
• Onderzoekende aanpak 
• Afleiden wetenschappelijke inzichten
• Materiaalkennis opbouwen 

Engineering

• Techniek
o Ontwerpproces/design

• Wetenschappelijke en materialenkennis gebruiken 
• 3 P’s
• Begrijpen, hanteren, duiden 

1. Een creatieve en onderzoeksgerichte 
aanpak binnen wetenschapsactiviteiten

2. Evalueren voor het leren ≠ evalueren 
van het leren

2. Evalueren voor het leren ≠ evalueren 
van het leren

• Formatief vs summatief evalueren

• Engels: assessment
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2. Evalueren voor het leren ≠ evalueren 
van het leren

Belang van formatieve evaluatie:

• De vaardigheden, kennis, attitudes en inzichten van kinderen opmerken 
en hierop verder bouwen

• Kinderen ondersteunen en aanmoedigen om actief hun eigen 
leerproces in handen te nemen

• De sleutelrol van dialoog en feedback

• Een waaier aan methodes ter beschikking hebben om de capaciteiten 
van de kinderen nog meer te capteren

Reflectie op het leerproces en evaluatie van ideeën en strategieën die 
centraal staan in een creatieve en onderzoekende aanpak binnen 
wetenschap.

10  principes van evaluatie voor leren

• Is deel van een effectieve
planning 

• Focust op hoe studenten
leren

• Staat centraal in de 
klaspraktijk

• Is een belangrijke
professionele vaardigheid

• Is sensitief en constructief

• Stimuleert motivatie

• Stimuleert het begrijpen
van doelen en criteria

• Helpt lerenden om te weten
hoe ze kunnen verbeteren

• Ontwikkelt capaciteit om 
zichzelf te beoordelen

• Erkent alle vorderingen van 
lerenden, op alle domeinen

Assessment Reform Group (2002) 

Evalueren voor het leren

Wat doen jullie al? 

3. Evalueren van een creatieve en 
onderzoeksgerichte aanpak binnen een 
wetenschapsactiviteit 
Wat willen we evalueren? 

Een creatieve aanpak van 
wetenschap!
Concreet:

Spel en verkenning
Motivatie en affectie
Dialoog en samenwerking 
Probleemoplossend denken en eigenaarschap
Vragen stellen en nieuwsgierigheid 
Reflectie en redenering
Begeleiding en betrokkenheid (leerkracht)
Evaluatie voor het leren

Wat willen we 
evalueren? En hoe? 

Opdracht 1: 

Werk in groepjes van 4

• 1 paar doet de activiteit: magneten 
onderzoeken: welke gelijkenissen en 
verschillen merken jullie op? Welke 
magneet is het sterkst?

• 2e paar observeert – observeer los 
van elkaar, observatoren bespreken 
niet met elkaar of met uitvoerders. 

• Op het einde van de activiteit delen 
de leden van de paren hun 
bevindingen:

• Observatoren delen bevindingen
• Uitvoerders delen op welke manier ze 

creatief en onderzoekend te werk 
gegaan zijn

• Uitwisseling binnen de hele groep

• Implicaties voor de leraar?

observatiedocument
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Bespreking in kleine groep

• Wat was gemakkelijk/moeilijk te observeren

• Bespreek gelijkenissen/verschillen in het vastleggen van 
de observatoren/uitvoerders

• Hoe voelde dit?

• Kwamen er nog andere zaken naar boven?

• Gevolgen voor je eigen klaspraktijk?

Delen met de hele groep

Opdracht 1: 

• Zin voor initiatief

• Motivatie

• Mogelijkheid om met iets nieuws te komen

• Mogelijkheid om wat ze geleerd hebben te
vertalen naar andere situaties (transfer)

• Verbeelding

• Nieuwsgierigheid

• Samenwerking

• Denkvaardigheden

Wat kan de rol van de 
leraar zijn ifv het 
stimuleren van 

creativiteit in deze
context? 

Welke kansen zag je om de creativiteit van 
kinderen te evalueren? 

observatiedocument

Elementen van onderzoeksgerichte 
onderwijs (inquiry based science 

education) en een creatieve aanpak
(creative approach)

Eigenschappen van 
onderzoeksgericht
wetenschapsonderwijs

• Vragen stellen

• Onderzoekjes ontwerpen of 
plannen

• Bewijs verzamelen (observeren)

• Bewijs verzamelen (materieel)

• Verbanden leggen met 
wetenschappelijke kennis

• Bewijs uitleggen

• Communiceren en uitleg
argumenteren

Creatieve aanpak

• Probleemoplossend denken

• Speelse exploratie

• Individueel en groepsengagement

• Innovatie en originaliteit

• Eigenaarschap en controle

• Verbanden leggen

• Risico’s nemen, 
onafhankelijkheid, veerkracht

• Intrinsieke motivatie, 
nieuwsgierigheid

Wat kan je doen om dit proces te
ondersteunen? Rol van de leraar? 

• Activiteiten voorzien waarin kinderen zelf ideeën, 
voorgenoemde vaardigheden of attitudes kunnen
toepassen of aantonen

• Activiteiten bespreken met kinderen

• Vragen stellen die het voor kinderen mogelijk maken om 
hun mening of visie te geven

• Luisteren naar wat kinderen te vertellen hebben

• Opmerken hoe kinderen tewerk gaan

• De resultaten van hun werk analyseren

Harlen (1999)

Teacher Assessment in 
Primary Science (TAPS) 
school self-evaluation tool 

 Per groep: ideeën bij andere taps-boxen?

Evalueren voor het leren
Op welke manieren?
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Leerkrachten plannen kansen om de 

wetenschappelijke kennis en vaardigheden van 

kinderen uit te lokken (aan het licht te brengen). 

Bij de start en het einde van de activiteit nagaan 
wat de kinderen weten, de groep bepaalt welke 
ideeën er leven in een brainstorm,… 

Kinderen betrekken bij evalueren
Hoe?

Leerkrachten betrekken kinderen bij het 

bespreken van de leerdoelen en de criteria om 

een activiteit te doen slagen

Bespreken wat een goede observatie of 
conclusie inhoudt, de doelen bespreken,…

Kinderen betrekken bij evalueren
Hoe?
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Leerkrachten verzamelen informatie over het 

leren van de kinderen door middel van 

vragen/discussie en observatie

Open vragen, klasmindmap, concept cartoons, 
floorbook, geannoteerde foto’s,…

Kinderen betrekken bij evalueren
Hoe?

Ik denk dat de mooist gekleurde 
magneten het sterkste zijn! 

Leerkrachten verzamelen informatie over het 

leren van kinderen door middel van de 

resultaten van de activiteiten en taken te 

analyseren.

Via opnames, modellen die ze tekenen, het 
sorteren van materialen,…

Kinderen betrekken bij evalueren
Hoe?
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Leerkrachten gebruiken assessment om het 

leerproces te bevorderen door het aanpassen 

van tempo, de uitdaging en de inhoud van de 

activiteiten.

Ondersteunen of uitdagen als reactie op 
kinderen,…

Kinderen betrekken bij evalueren
Hoe?

Leerkrachten gebruiken assessment om het 

leerproces van kinderen te ondersteunen door 

het geven van feedback

Aanduiden, mondelinge feedback, 
uitbreidingsvragen,…

Kinderen betrekken bij evalueren
Hoe?
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Leerkrachten gebruiken assessment om het 

leerproces van kinderen te bevorderen door 

hen tijd te geven om te reflecteren over het 

eigen werk en het te beoordelen. 

Tijd om te lezen en te reageren, tijd om terug te 
blikken ahv een tekening,…

Kinderen betrekken bij evalueren
Hoe?

4. Het belang van het betrekken van 
kinderen bij het evalueren

Belang van het betrekken van kinderen:

• Veranderingen hebben het meeste impact op het leerproces 
als de kinderen actief betrokken zijn bij het evaluatieproces. 

• Reflectieve attitudes betrekken het kind bij het ontwikkeling 
van zijn denkvaardigheden en helpen om kennis en inzicht te 
vergroten.

• Deze attitudes helpen de kinderen om data te bekijken, bewijs 
te interpreteren en hypotheses te maken

• Deze attitudes helpen de kinderen om flexibel te blijven om 
ideeën te kunnen bijsturen als deze niet overeen komen met 
het bewijsmateriaal

Reflectie op het leren en evalueren van ideeën en strategieën die 
centraal staan in een creatieve en onderzoeksgerichte aanpak 
van wetenschap.  

5. Kinderen betrekken bij het evalueren: 
chromatografie onderzoek

Werk in groepjes van 3

http://www.expeditionchemistry.nl

Kinderen betrekken bij het evalueren
reflectie

“Beeld je in dat je dit experiment zou
gebruiken in jouw klas. Wat zou je willen dat
kinderen hieruit leren?”

Kinderen betrekken bij het evalueren
reflectie

“Hoe zou je testen wat de kinderen hebben
geleerd van dit experiment?“

“Op welke manier zou je ervoor zorgen dat het 
kind zelf kan evalueren wat het heeft
geleerd?”

“Op welke manier zou je ervoor zorgen dat
kinderen elkaar kunnen evalueren en
ondersteunen?” 
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Kinderen betrekken bij het evalueren
Op welke manieren?

• Hoe betrek je kinderen bij het uitstippelen 
en tussentijds evalueren van hun eigen 
leerproces?

• Hoe kunnen kinderen elkaar hierbij 
ondersteunen?

 Per groep ideeën op aparte post-its noteren

• Duidelijke leerdoelen 

• Gebruik van een goede vraagstelling

• Peer- en zelf-evaluatie

• Feedback 

• Communicatie 

TAPS piramide model

Kinderen betrekken bij het evalueren
Op welke manieren?

Teacher Assessment in 
Primary Science (TAPS) 
school self-evaluation tool 

 Per groep: ideeën bij andere taps-boxen?

Kinderen betrekken bij het evalueren
Op welke manieren?

Kinderen betrekken bij evalueren
Hoe?

Kinderen bespreken hun ideeën, leernoden en 

hun interesses, en overwegen die van hun 

leeftijdsgenootjes.  

Groepsgesprekken, mindmaps, voorwerpen 
sorteren, vrije teksten,…
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Bij de leerdoelen en criteria richten kinderen 

zich op wetenschappelijke kennis, inzicht, 

vaardigheden en attitudes. 

Duidelijk zijn over de wetenschappelijke focus 
in plaats van op de presentatie, …

Kinderen betrekken bij evalueren
Hoe?

Kinderen beoordelen hun eigen ideeën en 

werk aan de hand van gekende criteria.

Zelfevaluatie integreren in de activiteit, initiële 
ideeën vastleggen en hierop terugkomen, 
terugblikken op voorspellingen, …

Kinderen betrekken bij evalueren
Hoe?

www.blobtree.com
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Kinderen beoordelen ideeën en werk van hun 

peers op basis van gekende criteria

Feedback op de presentatie van een andere 
groep, peer assessment, …

Kinderen betrekken bij evalueren
Hoe?

Kinderen bevorderen hun eigen leerproces 

door actief om te gaan met feedback.

Reageren op tussentijdse feedback waarbij in 
de tweede helft van de les het experiment beter 
wordt, …

Kinderen betrekken bij evalueren
Hoe?

Kinderen bepalen samen (met peers / 

leerkrachten) de volgende stappen in het 

leerproces.

Volgende stappen bepalen, bepalen welke 
succescriteria ontbreken, nagaan hoe iets 
nauwkeuriger kan,  …

Kinderen betrekken bij evalueren
Hoe?
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Analyseren van voorbeeldactiviteiten

• Welke vorm van evaluatie gebruikt de leerkracht?

• Worden de kinderen betrokken bij de evaluatie?  

• Zie je nog andere mogelijkheden om kinderen te 
betrekken bij evaluatie? 

Wat was nuttig tijdens deze nascholing?
Wat neem ik mee?

Wat zijn mijn volgende stappen?
Noteer actieplan hieronder

Actieplan

Wat zal ik doen? Hoe zal ik het doen? Wanneer zal ik het doen? Wanneer heb ik mijn 
doelstelling bereikt?

Met wie zal ik hiervoor 
samenwerken?

SELECTEER EEN OF MEERDERE ACTIES VOOR DE KOMENDE MAANDEN

Terugblik op de workshop: inhoud en aanpak

• Kijk terug naar je ‘verwachtingen, noden, vragen’ (post-it):
• Bedenkingen? Aanvullingen?

• Aanvullen op post-it in andere kleur

• Ideeën voor een wijziging in de aanpak?

• Op welke manier hielp de praktische activiteit jullie 
reflecteren op de aanpak van evaluatie? 

• Evaluatiedocument


