
Suggesties tot verwerking van eXplorer 
 
Aangezien de leerlingen meestal maar weinig kans krijgen om tijdens de lesuren buiten op onderzoek 
te gaan, is het nuttig om de beschikbare tijd daadwerkelijk te besteden aan het veldwerk. 
Wanneer het programma wordt georganiseerd door het Provinciaal Natuurcentrum, staat deze 
dienst enkel in voor de begeleiding van het buitengedeelte. Echter, de “wereldconferentie van 
wetenschappers” mag niet ontbreken als vervolg op dit veldwerk en kan door de leerkracht op 
school verwerkt worden. Het is een belangrijk onderdeel van het basisprogramma. Het is immers 
gebleken dat ook de verwerking van educatieve activiteiten zoals “eXplorer” cruciaal is om een effect 
te hebben. 
De verwerking kan, indien je dat wenst, enorm uitgebreid worden behandeld. Wij geven hieronder een 
beperkt voorstel dat in één of enkele lestijden uit te voeren is. De werkbladen hiervoor zitten in het 
onderzoeksrapport van de leerlingen. Bij de suggesties voor meer “Educatie voor Duurzame 
Ontwikkeling” kan je tips vinden om uitvoeriger te werk te gaan door b.v. na de 'wereldconferentie van 
wetenschappers' ook een 'wereldconferentie van wereldleiders' te organiseren. 
 
1. Wereldconferentie van wetenschappers 
1.1. De wetenschappers vergelijken hun resultaten 
Er werden 12 opdrachten uitgekozen opdat de groepjes steeds zouden kunnen verder werken en niet 
op elkaar zouden moeten wachten voor het materiaal. 
Bovendien kunnen de 12 opdrachten slechts volledig onderzocht worden door alle groepjes 
wanneer zij effectief 2,5 uur in het Provinciaal Natuurcentrum aanwezig zijn. In de realiteit is dit vaak 
niet het geval door allerlei kleine bijkomstigheden zoals vertraging van de bus, iemand moet nog naar 
toilet, ... Tijdens het veldwerk zullen dus niet alle groepjes alle opdrachten afgewerkt hebben. Bij de 
groepjes die daar wel in geslaagd zijn, zal blijken dat ze én goed doorgewerkt hebben én goed 
samengewerkt hebben. Bij de groepjes die niet alle opdrachten hebben afgewerkt is dat doorgaans 
ook zo maar ze zijn vaak iets dieper ingegaan op bepaalde opdrachten. 
In een eerste deel van de verwerking kan men klassikaal hun onderzoeksrapport laten aanvullen. Er 
kunnen dan interessante discussies ontstaan tussen de verschillende teams (b.v. een discussie over 
het verschil tussen natuurlijke en menselijke landschapselementen; samen een oplossing zoeken voor 
landschapselementen die in de grijze zone zitten tussen natuurlijk en menselijk door b.v. het invoeren 
van het begrip 'halfnatuurlijk'). 
Laat de leerlingen zoals echte onderzoekers hun bevindingen vertellen voor de klasgroep. Ze kunnen 
dan op een informele manier 'het spreken voor een groep' inoefenen. 
 
1.2. De wetenschappers stellen een eindrapport op 
Door de waarnemingen van de verschillende onderzoeksteams te vergelijken, gemiddelden te 
nemen, tot eensluidende verklaringen te komen, kan men de onderzoeksresultaten samenvatten. 
Achteraan de bundelwerkbladen zit hiervoor een gedeelte 'Wereldconferentie over eiland X: 
Wetenschappelijke onderzoeksresultaten'. 
 
1.3. De wetenschappers geven hun mening 
Door te werken met onderzoeksteams van over de gehele wereld willen we een aanzet geven tot 
kritisch denken over het land waarin we zelf leven in vergelijking met de leefomstandigheden in 
andere landen. Voor heel wat items zal België er vrij goed uitkomen. Misschien is het nodig om daar 
eens bij stil te staan. 
Meningen tussen leerlingen kunnen sterk uiteenlopend zijn, ook op deze leeftijd. Het laatste werkblad 
laat die individuele persoon zijn mening weergeven. Je kan kiezen om deze mening ‘geheim te 
houden' (enkel op de werkbladen) of je kan deze meningen 'in de groep gooien'. Een debat achteraf 
is heel nuttig om te leren de eigen mening met bijbehorende argumenten af te wegen t.o.v. die van 
een ander. Er wordt op die manier enerzijds geleerd dat iedereen recht heeft op een eigen mening 

(vrije meningsuiting) en anderzijds dat men vaak ondanks verschillende meningen toch kan komen tot 

een consensus die door iedereen kan aanvaard worden. 

De leerkracht tracht hierbij zo onpartijdig mogelijk als moderator op te treden. 

1.3.1 Twee modellen om controversiële onderwerpen te exploreren. 
(naar VORMEN vzw, Vlaamse organisatie voor Mensenrechteneducatie, zie www.vormen.org/ 
Burgerzin /controversieleOnderwerpen.pdf) 
 
Wanneer uiteenlopende meningen naar voor komen tijdens de verwerking, kan je dit aangrijpen 



om uitgebreider te werken rond de leergebiedoverschrijdende eindtermen 'sociale vaardigheden' en 
'leren Ieren'. 
De twee onderstaande werkvormen bieden een aanpak van controversiële onderwerpen die 
probleemoplossend en op handelen gericht is. 
 
1.3.2.1. Het 10-punten-model 
Begin met het samenbrengen van wat de kinderen weten en denken te weten over een bepaald 
onderwerp. Stel een vragenlijst op en laat de leerlingen informatie verzamelen en naar antwoorden 
op de vragen zoeken.' Door deze informatie corrigeren ze zelf foutieve informatie die eerder naar 
voren werd gebracht en zullen ze zich meer bijkomende vragen kunnen stellen. Dit proces duurt 
zolang tot er een soort eindresultaat ontstaat uit de informatie. 
 

1. Stel de oorspronkelijke vraag en laat de kinderen brainstormen over de antwoorden. Schrijf 
deze neer. Discussieer niet, aanvaard alle bijdragen. 
2. Als er vage concepten, ongedefinieerde woorden, onbeantwoorde vragen opduiken, maak dan 
een lijst: 'Waarover willen we meer weten'. Dit wordt dan de leidraad voor verder onderzoek. 
3. Informatie verzamelen (huiswerk): laat de kinderen alles zoeken wat ze kunnen vinden over het 
onderwerp; ze kunnen artikels lezen, het nieuws volgen of ouders, andere familieleden en 
vrienden interviewen'. Vraag hen niet om alles op te schrijven maar laat hen wel notities nemen. 
4. Brainstorm opnieuw over de antwoorden. Laat de kinderen in hun eigen woorden de informatie 
weergeven die ze verzameld hebben. Schrijf alle inbreng neer. Je kan dezelfde vragen stellen als 
bij punt 1, maar zonder zelf informatie of antwoorden te geven. 
Vul de lijst 'Waarover willen we meer weten' aan. 
5. Ga verder met het proces van informatie vergaren, het bepalen van aspecten waarover meer 
informatie nodig is en hen op pad sturen om verdere info te zoeken. Moedig de kinderen aan 
om naar elkaar te luisteren. De rol van de leerkracht is actief, verklarend en vragend maar niet 
informatieverstrekkend. 
6. Als er een idee opduikt dat verwarring zaait of interesse opwekt, poneer dit dan tot een nieuwe 
vraag waarover nieuwe informatie moet gezocht worden. Bespreek en stel vragen tot er een 
bevredigende basis van informatie ontstaat. 
7. Geef de kinderen af en toe een geschreven klastaak om hun gedachten te ordenen en samen te 
vatten'. De taak kan verwoord worden als: 'Wat weet jij over x?', 'Wat snap je niet over x.' ... Of 
vind andere manieren om het individueel denken van de kinderen over een bepaald onderwerp 
uit te kristalliseren. Het uitspreken van hun eigen standpunt en het bespreken ervan met de 
klasgenoten, helpt hen om hun informatie openbaar te maken. 
8. Als er suggesties voor individuele of groepsprojecten opduiken, volg die dan waar mogelijk op. 
De klas kan bijvoorbeeld beslissen om brieven te schrijven naar een publiek figuur, ... Wees 
flexibel. 
9. Laat anderen (ouders, collega's, media...) weten wat je aan het doen bent. Nodig hen uit. 
Moedig dialoog aan. 

10. Eindig je project met iets voor publiek of iets permanent: een presentatie voor de school met de 

eindresultaten, een artikel in de schoolkrant, ... 

Het is belangrijk voor kinderen dat ze voeten dat leren relevant is en dat het kan leiden tot een 
bijdrage aan de wereld. 
 
Voordelen van deze aanpak 

 het model start op het punt waar de leerlingen staan; 

 het houdt rekening met de kennis van kinderen; 

 het proces van het corrigeren van foutieve info is constructief en niet straffend; 

 door over te schakelen van grote naar kleine groepen en terug wordt het proces van 
groepsvorming aangemoedigd en participeren kinderen op hun eigen niveau. 

 
Nadelen van deze aanpak 

 Kinderen moeten gebruik maken van ver ontwikkelde leer- en opzoekvaardigheden; 

 de procedure kan eindeloos worden als de leerkracht geen grenzen aangeeft voor de 
exploraties;  

 hoewel deze aanpak een voorbeeld is van een 'open onderzoek' moet de leerkracht duidelijk 
werken aan activiteiten die een eindpunt genereren zodat het proces niet eindigt op een     
onbevredigende manier of op een anticlimax. 



 
1.3.2.2. Constructieve controverse 
Dit is een zeer gestructureerde vorm van coöperatief leren. Er wordt een speciale les besteed aan 
de 
controverse. Leerlingen zoeken naar een standpunt en stellen dat voor. Daarna draaien ze de rollen 
om en argumenteren het tegengestelde standpunt. De groep tracht tot een consensus te komen en 
schrijft een verslag over het onderwerp en de uiteindelijke standpunten. 
 
Voor de les: 
1. Kies een onderwerp waarvoor geen duidelijk juist of fout antwoord bestaat en waarover 
    minstens twee goed gedocumenteerde informatiebronnen bestaan. 
2. Bereid materiaal voor dat alle feiten en opinies rond het onderwerp bevat of dat de leerlingen 
    tot deze feiten brengt. 
3. Verdeelde klas in gelijkwaardige groepen van vier: heterogeniteit maximaliseert het aantal  
    geraadpleegde bronnen en de verschillende opinies in de groep, het eigenlijke doel van deze 
    werkvorm. Maak van elke groep twee tweetallen met tegengestelde posities. 
4. Geef elke groep dezelfde opdrachten: 1) het bereiken van een groepsconsensus en 2) het 
    presenteren van een groepsverslag nadat alle verschillende standpunten grondig zijn onderzocht. 
5. Leer hen noodzakelijke samenwerkingsvaardigheden of herneem ze: luistervaardigheid (actief 

luisteren, parafraseren en samenvatten van elkaars standpunt; in staat zijn het oneens te zijn 
met ideeën maar er respect voor te tonen), vaardigheid in het bereiken van een consensus 
(verder bouwen op andere meningen, kijken naar de positieve kant van een idee, de noden 
identificeren die onderliggend zijn aan het ingenomen standpunt). 

 
De verschillende stappen tijdens de les: 
1. Studie per twee: maak groepen van vier leerlingen, per twee wordt een verschillend aspect van 
    de controverse bestudeerd en worden er feiten verzameld en argumenten voorbereid. 
2. Presentatie per twee: het paar stelt hun standpunt voor, de anderen luisteren, er mogen enkel 
    verduidelijkende vragen worden gesteld. 
3. Uitdagen van het tweetal: elke kant daagt de argumenten van de andere kant uit, dringt aan op 
    feiten,... 

4. Rollen omdraaien: de tweetallen veranderen van kant, bereiden nieuwe argumenten voor en 

    stellen het sterkste argument van de tegengestelde kant voor. 

5. Groepsdiscussie: de groep beslist welke argumenten, aan beide kanten, het sterkst waren en 

    zoekt een verklaring, een besluit, een samenvatting die het best het denken van de groep          

    weergeeft. 

6. Groepsrapport: elke groep maakt een rapport om de controverse te kunnen voorstellen aan de 

     klas, aan de leerkracht of aan een ander publiek. Ze ondertekenen een samenvattend besluit    

     waarmee iedereen akkoord gaat. Als er geen overeenstemming wordt bereikt, wordt er een   

    'minderheidsverslag' voorbereid en/of een verslag over datgene waarover al dan niet  

     overeenstemming werd bereikt en de redenen hiervoor. 

Na de les: 

 Besteed speciale aandacht aan voorbeelden van creatieve samenvattingen waarin 
tegengestelde standpunten verenigd worden. 

 Laat de deelnemers doelen uitzetten om het proces de volgende keer te verbeteren. 

 Een groepsverslag kan geëvalueerd worden op basis van hoe goed de verschillende 
standpunten werden opgenomen en samengevat. 

 Er kan een individuele bekrachtiging volgen, de debatterende groepen worden dan beloond 
voor de individuele prestaties van hun leden (bonuspunten, ..). 

 
Voordelen van deze aanpak 

 Heel nuttig voor leerlingen die goed reageren op gestructureerde situaties. 

 De aanpak vraagt van leerlingen samenwerkingsvaardigheden. 

 Het doet hen een standpunt innemen en een consensus bereiken. 
 

 
 



Nadelen van deze aanpak 

 Sommigen vinden dat dit model te dicht komt bij het oude debatmodel. 

 De controverse moet minstens twee standpunten teweegbrengen, dit is op zich niet zo’n 
probleem maar vaak is het moeilijk om materiaal te vinden dat deze standpunten voorstelt 
en dat geschikt is voor het lager onderwijs. 

 Het vraagt veel werk voor de leraar. 

 Leerlingen hebben degelijke achtergronden van leervaardigheden nodig (zoals in het 10   

puntenmodel). 

 


