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Leren door zelf iets te onderzoeken is een vorm van leren die vrij veel in het onderwijs terug te vinden 

is. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan onderzoekssituaties waarin leerlingen natuurkundige of 

scheikundige proefjes uitvoeren en zo op een onderzoekende manier kennis opdoen over een bepaald  

onderwerp. Tegenwoordig vindt deze vorm van leren steeds vaker plaats met behulp van 

computersimulaties. Door experimenten met de simulatie uit te voeren, ontdekken leerlingen kennis 

over het onderwerp of domein onderliggend aan de simulatie. Echter, voor leerlingen met weinig 

voorkennis blijkt deze vorm van leren tamelijk ineffectief te zijn. Daarom is onderzocht of: (1) een 

gebrek aan voorkennis gecompenseerd kan worden door leerlingen enige informatie over het 

onderwerp  aan te bieden en (2) op welk moment deze informatie het beste aangeboden kan worden.  

Om deze vragen te beantwoorden, hebben deelnemers met behulp van een computersimulatie 

gewerkt aan een leertaak over een voor hen onbekend onderwerp. Daarbij is gekeken naar de 

leerprestatie op de leertaak en het experimenteergedrag van de deelnemers. Uit de resultaten van het 

onderzoek is gebleken dat deelnemers die informatie over het onderwerp aangeboden kregen, beter 

presteerden en beter experimenteergedrag vertoonden dan deelnemers die géén toegang hadden tot 

deze informatie. Daarnaast bleek dat wanneer de informatie over het onderwerp zowel vooraf als 

tijdens het werken aan de leertaak werd aangeboden, de leerprestatie en het experimenteergedrag beter 

waren dan wanneer deze informatie alleen voorafgaand aan de leertaak aangeboden werd. 

In onderzoekssituaties in het onderwijs waarin leerlingen de taak krijgen zelf iets te 

onderzoeken, krijgen leerlingen voornamelijk voorafgaand aan de leertaak informatie aangeboden. Dit 

gebeurt bijvoorbeeld door middel van een docent die lesgeeft over het onderwerp of door middel van 

het bestuderen van informatie in lesboeken. Echter, voor leerlingen met onvoldoende voorkennis 

impliceren de resultaten van dit onderzoek dat deze leerlingen niet alleen een introductie op het 

onderwerp behoeven, maar ook tijdens het werken aan dergelijke leertaken informatie over het 

onderwerp moeten kunnen raadplegen. Dit creëert voor deze leerlingen een optimale situatie om zelf 

op een succesvolle manier het onderwerp te kunnen onderzoeken en kennis over het onderwerp op te 

kunnen doen.  

 


