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Kinderen leren (net als wetenschappers) 
van spelen/fouten/experimenten, en van anderen 



    

 



    



    



    

Liep, loopt, gaat lopen... 
verspreiding 
1500 ex. VO 
1500 ex. PO en pabo’s en Wetenschapsknooppunten 

 
online 
www.moendoes.nl  Nederlands 
www.mundus.org  Engels (downloadbare PDF) 

vertalingen in prep. 



    

Aard van het spel: wetenschap in actie 
vragen, vragen, vragen stellen! 
nieuwsgierigheid, creativiteit, plezier! 
logisch redeneren, experimenteel denken 
samenwerking en kennis/inzicht delen 

maar ook competitie 
belangen voor de samenleving 
handleiding voor leerkracht met vervolgsuggesties 



    

Inquiry-based learning* 
vraag 
zoek informatie 
ontwikkel een eigen strategie 
construeer antwoord op vraag 

 

gezamenlijk doel: kennis vergaren 
individueel doel: zoveel mogelijk punten 
leerdoel: ervaar wetenschap & strategiën 



    

Combinatie van bronnen 
 



    

 

mogelijke bronnen zaadjes: NW en NO 



    

 

seizoen: klang raf raf 



    

 
klang raf raf:  
NoordWest 
= ara blof 



    

Het antwoord... 
 



    

De logica 
verspreidingskaart → mogelijke bronnen 

 
biologieboek → zaadjes altijd in bepaald 

seizoen, dus moet dit seizoen zijn 
 
weergrafiek → generalisatie windrichting 

abductie 
 

 
deductie 

 
inductie 



    

“Pure deduction, my dear Watson” 

abduc tie 

afleiding naar de beste verklaring 
hypothetisevorming 

inductie, 
statistiek, 
generalisatie 
extrapolatie 

deductie, 
wetmatige 
verklaring, 
(model-)voorspelling 

oorzaak, 
beginsituatie, 

actie 

effect, 
eindsituatie, 
reactie 

natuurwet, 
generalisatie, 

statistische relatie 



    

Afsluiting 
www.moendoes.nl  /  www.mundus.org 

 
breed inzetbaar en uitbreidbaar 

 
nalezen logica: google: 

“kleinhans wetenschapper in de klas” 
“kleinhans use of laboratory experimentation” 



    

 



    

Voorbeelden van deductie 
Alle mensen zijn sterfelijk (major premisse) 

de decaan is een mens  (minor premisse) 
de decaan is sterfelijk  (consequentie) 

 

 Alle locomotieven fluiten 
de decaan fluit 
de decaan is een locomotief 



    

Voorbeelden van inductie 
Zwanen geobserveerd 

Tot nu toe alleen maar witte zwanen gezien 
Alle zwanen zijn wit 
 

30x dobbelsteen gegooid 
Resultaat: zes maal 1 gegooid 
Kans op 1 is 1/5 



    

Voorbeelden van abductie 
Verrassend forensisch bewijs 
 (of afwezigheid ervan: de hond blafte niet) 

 Maar als Moriarty moordenaar, dan kloppen bewijzen met elkaar 
Dus Moriarty is de moordenaar 
 

Dit gebergte heeft afgeronde kammen + veel sediment aan voet 
Maar als heel lang erosie, verklaart dat afronding en sediment 
Dus dit gebergte is oud 



    

Typen claims in natuurwetenschap 
1. A priori claim: 

• noodzakelijke waarheid 
■ voorbeeld: 2+2=4 
■ voorbeeld: alle vrijgezellen zijn ongetrouwd 

2. Normatieve claim: 
• waarden (niet feiten),  

hoe het zou moeten zijn (niet hoe het is) 
■ voorbeeld: het is fout om plagiaat te plegen 

3. Empirische claim: 
• falsifieerbaar door waarneming of experiment 

■ voorbeeld: alle decanen zijn blank 



    

 

Wat wil je weten? 

Hoe denk je 
dat het zit? 

Hoe ga je het 
onderzoeken? 

Uitvoeren 

Is het wat je had 
verwacht? 

Wat komt er uit? 



    

bs. De Ontdekkingsreis 



    

 



    

Waarheen leidt de weg... 
professionalisering docenten 
KNAW toolbox voor wetenschappers 
www.wetenschapsknooppunten.nl 



    

Didactiek: wetenschapper in de klas 

www.uu.nl/wetenschapsknooppunt 
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