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Uitdagingen	voor	het	natuur	&	techniek-onderwijs	
in	het	basisonderwijs

Onderzoekende	
houding Denkprocessen

Motivatie Grootstedelijke	
context

STEM-
geletterdheid

Didactische	
houding	van	de	

leraar	
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Overzicht

• Wat	is	filosoferen?
• Praktijkvoorbeeld	1:	filozoo in	de	klas
• Praktijkvoorbeeld	2:	STEM-les	in	grootstedelijke	context
• Onderzoeksbevindingen
• Implicaties	
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Waarom
denk je	dat?	

Wat is	het	
belangrijkste
wat de	andere
heeft gezegd?	

Wil je	nog iets
toevoegen?

Weet je	dit of	
denk je	dat?	

Wat kunnen we	
concluderen?	

Kan	je	een
(tegen)voorbeeld

geven?

Wie heeft een
andere

verklaring?

7



ZOO
FILO 

Stimuleert
motivatie voor
schoolvak

Stimuleert
logisch
denken Vergroot inzicht

onderzoeksplan

(Wenning,	2008;	Wenning,	2006;	Crawford,	2007)
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“Het	is	fijn	om	in	worden	te	
spreken	over	wat	we	

gewoonlijk	als	formules	en	
symbolen	kennen”	

“Ik	was	verbaasd	de	jongen	
zo	betrokken	te	zien	tijdens	
deze	sessie,	gewoonlijk	is	hij	

onverschillig”
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Ethiek

Filosofische	dialoog	in	de	
wetenschapsklas

Mogen	we	
experimenteren	

op	apen?

Concepten

Aard	van	
wetenschap

Leeft	een	appel?

Wat	is	het	
verschil	tussen	

een	
wetenschapper	

en	een	
tovenaar?
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Praktijkvoorbeeld 1:	FiloZoo in	de	klas
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FiloZoo Kaartspel
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FiloZoo fiches

Is een dinosaurus 
ontdekt of  

uitgevonden? 

  uitvinden 

    ontdekken 

  fossiel   dinosaurus 

   botten  

    paleontoloog  

Materiaal  

Botten of foto’s van botten,  
foto’s van fossielen,  speel-

goeddinosaurussen 

Starter 
De leerlingen zitten in een kring. Centraal liggen botten, tekeningen van beenderen en 
fossielen. Leerkracht stelt vragen over de botten: wat zijn dit? Van welk dier zouden deze 
botten kunnen zijn?  

Test het uit!  
Materiaal: botten of foto’s van botten  

Organisatie : Verdeel de klas in groepjes.  

De leerlingen construeren in groepjes het dier zoals ze denken dat het eruitzag. 

 

De resultaten worden kort besproken:  

 Wat hebben jullie precies gedaan? 

 Hebben jullie iets uitgevonden? Of eerder ontdekt? 

Is stilte ook 

geluid? 

  geluid  

     trillingen 

  horen    luisteren 

   stilte  

      oor  

Materiaal  

Schelpen, glazen potten van     

verschillende grootte, kleine  

radio, rijst, box, pot met folie 

Starter 
Het is stil in de klas en de leerlingen drukken op hun oren. Leerlingen bespreken in groep-

jes van twee wat ze hoorden. 

Filosoferen 

Hoofdvraag: is stilte ook geluid? 

Verbredende vragen: 

 Wat is geluid? Wat is horen? Maakt alles geluid?  

 Kan een boom omvallen zonder geluid? 

 Kan je alles horen? Kan je stilte horen? 

Verdiepende vragen:  

 Kan je aantonen wat je nu zegt? 

 Is dat altijd zo? 

 Is er iemand die iets anders denkt? 

 

 

Lk: Is stilte ook geluid? 

Ll1: Nee, want bij stilte hoor je niets, dus er is 

geen geluid. 

Ll2: Ja maar als we betere oren hadden zoals 

de uil, dan zouden we wel iets horen. 

Lk: Bedoel je dan dat er altijd en overal geluid 

is? 

Ll2: Ik denk het wel. 

Lk: Waarom denk je dat? 

Ll2: Er is altijd wel iets in de buurt dat be-

weegt. 

Lk: Kan er geluid zijn zonder beweging? 

... 

Kan een robot 
ziek zijn? 

Starter 
Toon het filmpje: Robot just want its Winnie de Pooh en bespreek ik dit kort met de leerlingen. Filosoferen 
Hoofdvraag: kan een robot ziek zijn?  
Verbredende vragen: 
 Leeft een robot? 
 Kan een robot pijn hebben? Kan een robot voe-len?  
 Is er een verschil tussen robots en mensen? Wat is het verschil? 

Verdiepende vragen:  
 Kan je uitleggen waarom je dat denkt?  Denkt iemand iets anders? 
 Weet je dat of denk je dat? 

 

       robot  
                 ziek zijn 
  leven   machines 
  pijn  virussen  
  

Lk: Kan een robot ziek zijn? 
Ll1: Nee, want hij kan zijn neus niet snuiten en hij heeft ook geen keel die ontstoken kan zijn. 
Ll2: Jawel, als de batterij plat is, heeft hij geen energie meer en dat is zoals ziek zijn. 
Lk: Wat denken de anderen: kan een robot ziek zijn of niet? Ll3: Ik denk dat hij niet ziek kan zijn want hij heeft geen bloed zoals wij. 

Lk: Wat betekent ziek zijn? 
Ll3: Ziek zijn is als je lichaam niet meer goed werkt . Lk: Heeft het robot dan een lichaam? 

Ll4 : Ja en nee. Hij heeft een soort lichaam, maar niet zoals een mens. 
Lk : Wat bedoel je precies? Kan je dit verder uitleggen? Ll4 : Een mens heeft bloed en allemaal organen. En bij de robot zit er een machine vanbinnen. 

Lk : Dus een lichaam is bloed en organen. Zijn de anderen het hiermee eens? 
Ll5 : En in dat lichaam zit er gevoel en pijn. Een robot kan niet voelen. 
Lk : Is dat zo? Kan een robot niet voelen? 
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Praktijkvoorbeeld 2:	STEM	in	de	grootstad
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STEM-3D
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Doen
(Khlar, 2004)

Dialoog
(Alexander, 2008)

Denken
(Lipman, 2003)
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• STEM	academies	voor	9- tot	14-
jarigen

• Aandacht	voor	kansengroepen
• Focus	op	taal,	onderzoekende,	
kritische,	creatieve	houding	

• 60	studenten	uit	de	opleiding	
bachelor	secundair	gaan	hierbij	
aan	de	slag	in	Brusselse	scholen

STEM	&	filosoferen	in	de	lerarenopleiding
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Kan	water	verslijten?
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Kan	water	verslijten?
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1.	FilosoferenFilosoferen

• Filosofische	startvraag
• Open	dialoog



ZOO
FILO 

22

2.	Tinkering
Verkennen

• Vrij	experimenteren	
(tinkeren)	met	het	materiaal

• Bv.	water,	filters,	zand,	vuur,	
rietjes,…
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Sappige	vragen
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3.	Sappige	vraag

• Een	sappige	vraag	is	een	vraag	
waarvan	niemand	het	antwoord	
kent,	maar	die	kan	worden	
beantwoord	door	met	het	
aanwezige	materiaal	iets	te	
onderzoeken	of	ontwerpen
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Onderzoek Ontwerp
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Fenomeen
onderzoeken

Onderzoeks-
vraag

Hypothese

Uitvoeren

Waar-
neming

Vast-
stelling

Besluit

Oplossing
ontwerpen

Probleem-
stelling

Ontwerpen

Maken

In	gebruik
nemen

Testen

evalueren

4.	Onderzoek/
ontwerp
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4.	Onderzoek/
ontwerp
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Rapporteren

Wat	heb	je	geleerd?
Vraag

Observatie
Interpretatie

Besluit
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• Wat	heb	je	gemaakt?
• Idee
• Aanpassingen
• Finale	versie
• Verbeteringen?

5.	Rapporteren
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1. Filosoferen

2. Verkennen

3. Sappige 
vragen/ideeën 

verzinnen

4. Onderzoeken 
& 

ontwerpen

5. Voorstellen

STEM-aanpak
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Onderzoeksbevindingen
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Leerkrachten en studenten zijn enthousiast,	maar	vragen ondersteuning
en opleiding

“Ik	heb	zelf	al	een	paar	keer	
gefilosofeerd	over	thema’s	in	de	
les	wereldoriëntatie	en	vond	het	
heel	leuk,	maar	niet	eenvoudig.	Ik	
vind	het	moeilijk	om	zelf	niet	deel	
te	nemen	aan	het	geesprek	en	
mijn	eigen	antwoord	te	geven.”	

(leraar)

“Na	een	goede	voorbereiding	of	
zelfs	bijscholing,	zie	ik	mezelf	dit	
soort	gesprekken	ook	voeren.”

(Student-leraar)
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Onderzoeksbevindingen

Taalvaardigheid:	Zowel taalarme als taalrijke leerlingen zijn actief
betrokken
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“Voor	leerlingen	met	gebrekkige	
kennis	van	het	Nederlands	verliep	
het	gesprek	moeilijker,	maar	ze	
waren	wel	enthousiast	en	wilden	

elkaar	echt	begrijpen.”

“Ik	had	de	kinderen	onderschat,	ze	
gebruiken	woorden	tijdens	het	
filosoferen	die	ik	van	hen	had	

verwacht.	Het	is	een	activiteit	die	
erg	taalstimulerend	werkt.”

“Het	gesprek	was	op	het	niveau	
van	de	kinderen	doordat	er	telkens	
opnieuw	wordt	voortgebouwd	op	
wat	de	leerlingen	aangaven.”

“Filosoferen	verloopt	vlot,	de	
kinderen	doen	het	graag,	ik	zie	
een	voortuitgang:	in	het	begin	
spraken	ze	enkel	met	mij,	nu	
spreken	ze	ook	met	elkaar	en	
bouwen	ze	voort	op	elkaars	

gedachten.”	
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Onderzoeksbevindingen

Impact	van	de	FiloZoo-methodiek	op	de	motivatie en	betrokkenheid	van	
van	de	leerling	voor	natuurwetenschappelijke	thema’s
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“Dit	soort	gesprekken	moet	meer	
voorkomen	in	de	les,	want	zo	leren	
de	kinderen	op	een	andere	manier	

nadenken.”

“Om	aan	te	tonen	wat	ze	
bedoelen,	voeren	kinderen	
spontaan	experimentjes	uit.”

”De	leerlingen	nemen	actief	en	
met	enthousiasme	deel	aan	het	

gesprek”

“De	kinderen	vinden	het	erg	leuk	
omdat	het	lijkt	alsof	er	geen	goede	

of	foute	antwoorden	zijn.”
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Implicaties

• Belang van	een veilige klassfeer
• Nood	aan	ruimte	voor	dialoog,	in	de	klas,	maar	ook	in	de	
lerarenopleiding

• Lerarenopleiding	kan	functioneren	als	onderzoekshub waarbij	
de	onderzoekers	leren	van	de	basisscholen	en	omgekeerd

• Socratische	houding	van	de	leerkracht	is	niet	eenvoudig
• FiloZoo kan	bijdragen	aan	een	curriculumshift	van	
kennisinhouden	naar	denkvaardigheden
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”Ik	word	verliefd	op	het	denken	
van	de	kinderen”	(leerkracht)
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En	nu…

Filomobiel
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Wetenschapsbalans
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Jelle.deschrijver@odisee.be	
Jan.sermeus@odisee.be

www.filozoo.be
www.exploratio.be
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