
Casus - Onderzoekend Leren

Geluid in de klas

bovenbouw

middenbouw

onderbouw

150 min

Reflecteren: korte 
nabespreking van de resultaten 
en het proces.

Presenteren: korte presentatie 
(elevator pitch).

Concluderen: conclusies 
trekken aan de hand van de 
verschillende resultaten.

Onderzoek opzetten: 
nadenken over het hoe en wat 
bij observeren en interviewen.

Onderzoek uitvoeren: 
observeren wat er gebeurt 
tijdens de gekozen activiteit.

Interviewen hoe de leerlingen 
de lesactiviteit hebben ervaren 
met en zonder het gekozen 
geluid.

Inleiding: maak de leerlingen 
nieuwsgierig naar de invloed 
van geluid en vertel dat ze dit 
zelf gaan onderzoeken.

Verkennen: brainstormen over 
geluiden en lessen/activiteiten.

Onderzoeksvraag: welke 
invloed heeft …... [geluid] op/
tijdens …... [les/activiteit] ?

In deze casus gaan leerlingen aan de slag met het thema geluid. 
Ze doen exploratief onderzoek door middel van observeren en 
interviewen. In twee lessen doorlopen ze de hele onderzoekscyclus.



Les 1 

VOORBEREIDING

• Maak teams van 4 leerlingen. Waar dit niet mogelijk 
is maak teams van 3 leerlingen.

• Vul alvast het formulier voor de teamindeling in. 
Je bepaalt hiermee als leerkracht de verschillende 
groepjes en welke leerling welk type onderzoek 
(interviewen of observeren) gaat doen. 

• Lees het stukje over exploratief en toetsend 
onderzoek. In deze casus gaan de leerlingen 
exploratief onderzoek doen!

ACHTERGRONDINFORMATIE - EXPLORATIEF & TOETSEND ONDERZOEK

Bij toetsend onderzoek test een onderzoeker een heel specifieke vraag of voorspelling (hypothese). 
Denk aan een onderzoek waarbij leerlingen testen of zware ballen sneller rollen dan lichte ballen. Je 
kunt bij het opstellen van een onderzoeksvraag van zo een soort onderzoek gebruik maken van het 
vragenmachientje.

Bij exploratief onderzoek is de onderzoeksvraag breder en meer open. Een onderzoeker verzamelt 
gegevens om patronen en verbanden te ontdekken. Denk aan leerlingen die onderzoek doen naar de 
verschillen in spelen tussen 4- en 8-jarigen. Met toetsend onderzoek kun je vervolgens testen of deze 
verbanden en verklaringen kloppen. 

INTRODUCTIE THEMA - 10 MINUTEN

Geluid in de klas is een perfect onderwerp waarbinnen leerlingen onderzoek kunnen doen. Tijdens de 
introductie probeer je de verwondering en interesse van de leerlingen uit te lokken. Dit kun je doen door 
bijvoorbeeld het laten zien van een willekeurig (YouTube) filmpje zien zonder geluid. Vraag vervolgens naar 
de beleving en het gevoel wat de leerlingen hadden:

• Wat viel je op?

• Wat vind je van een filmpje zonder geluid?

• Wat is de invloed van geluid bij een film?

• Wat nu als we ineens een ander geluid bij de film zouden afspelen, wat zou er dan gebeuren?

Suggestie: er zijn ook andere manieren om het thema te introduceren. Gebruik de titel van de casus of een 
willekeurig geluid in de klas. Er zijn namelijk altijd geluiden in de klas die aanleiding kunnen geven om het 
gesprek te starten. Bijvoorbeeld: een telefoon die afgaat, iemand die iets laat vallen, klikkende pennen, etc. 

 

NODIG

• Placemats

• Casusspecifieke onderzoeksformulieren 
(leerlingen)

• Formulieren voor de teamindeling (leerkracht)

LEERDOELEN

• De leerlingen leren wat exploratief onderzoek 
is en hoe ze dit uitvoeren

• De leerlingen leren hoe ze kunnen interviewen 
en observeren.

• De leerlingen leren dat er verschillende 
manieren zijn om resultaten te verzamelen en 
dat de keuze voor een methode invloed heeft 
op de uitkomst van de resultaten.

• De leerlingen leren welke invloed geluid kan 
hebben op een bepaalde activiteit.



Maak de brug van het geluid in het filmpje naar geluid in de klas. Vragen die hierbij kunnen helpen:

• Wat is geluid eigenlijk? 

• Welke geluiden zijn fijn en welke juist vervelend? En waarom?

• Welke geluiden zijn er allemaal?

• Welke geluiden hoor je in de klas?

• Heeft geluid invloed op bepaalde taken die je moet doen?

ACHTERGRONDINFORMATIE - GELUID

Geluid zijn trillingen in de lucht die door gezonde oren zijn waar te nemen (te horen). Wanneer een 
voorwerp geluid produceert worden de luchtdeeltjes in de omgeving samengeperst, waardoor de 
luchtdruk ter plaatse toeneemt. De samengeperste luchtdeeltjes botsen met omliggende deeltjes in de 
lucht en geven hun energie zo door.

Maak een brug naar de onderzoeksvraag. Bijvoorbeeld: “Zou het niet leuk zijn om zelf de invloed van geluid 
in de klas te onderzoeken?” Introduceer de onderzoeksvraag:

 › Welke invloed heeft geluid op activiteiten die je doet met de klas?

Vertel de leerlingen dat ze zelf onderzoek gaan doen aan de hand van de stappen van de onderzoekscyclus. 
Hierbij maken ze gebruik van twee onderzoeksmethodes: interviewen en observeren. Deze zullen later 
toegelicht worden. Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden moeten de leerlingen  deze eerst specifieker 
maken: welk type geluid en welke les/activiteit gaan jullie met de klas onderzoeken? Dit gaan de leerlingen 
doen in de volgende stap: verkennen.

THEMA VERKENNEN - 10 MINUTEN

In de verkenningsfase ga je samen met de leerlingen kijken welke typen geluid en welke lessen/activiteiten 
er zijn.  Vervolgens stel je klassikaal een onderzoeksvraag op. Vertel de leerlingen dat ze gaan brainstormen 
aan de hand van de placemat methode. Per team krijgen ze allemaal 2 placemats: één voor het geluid en één 
voor de les/activiteit. Ze bedenken per placemat zoveel mogelijk opties en ideeën. 

Geef om de leerlingen op weg te helpen een aantal 
voorbeelden van geluiden:

• Klassieke muziek

• Een tikkende klok

• Een stofzuiger

Geef om de leerlingen op weg te helpen een aantal 
voorbeelden van lessen en activiteiten:

• Rekenles

• Buiten spelen

• Het voorbereiden van een werkstuk

PLACEMAT-METHODE

De placemat-methode is een brainstormtechniek waarbij leerlingen tegelijkertijd op de zogenoemde 
“placemat” hun ideeën kunnen tekenen en opschrijven. De placemat bestaat uit een vel dat ingedeeld 
is in verschillende vakjes. In het middelste vak schrijven de leerlingen het onderwerp waarover 
gebrainstormd word. De vakjes daaromheen zijn bedoeld voor de verschillende leerlingen om hun 
ideeën op te schrijven. Ze zijn individueel aan het werk op hetzelfde vel.

 



Tip! Om dubbelingen zo veel mogelijk te voorkomen kun je ervoor kiezen om de leerlingen hun ideeën 
hardop te laten noemen, voordat ze deze op de placemat schrijven. Echter, dit heeft wel invloed op de 
creativiteit van de individuele leerling: voor sommige leerlingen werkt dit bevorderend (doordat ze door 
kunnen gaan op elkaars ideeën) en voor anderen werkt dit juist belemmerend (omdat ze hun eigen ideeën 
niet meer kunnen/durven opschrijven).

ONDERZOEKSVRAAG OPSTELLEN - 10 MINUTEN

Vertel de leerlingen dat het niet mogelijk is om alle verschillende situaties te onderzoeken en dat ze met de 
klas  één geluid en één lesactiviteit uitkiezen om te onderzoeken. Het kiezen van een geluid en een bepaalde 
les/activiteit gaat in twee stappen:

• Idee kiezen per groepje: de leerlingen bespreken de verschillende ideeën op de placemats met elkaar 
en spreken hun voorkeur uit. Iedere leerling kiest één idee uit. Vervolgens bepalen ze als team waar de 
voorkeur naar uitgaat. Zit er overlap in de ideeën, dan is de keuze snel gemaakt. Zo niet, dan krijgen de 
groepjes 1,5 minuut om tot een keuze te komen. Komen de leerlingen er niet uit, laat ze dan gebruik 
maken van “het lot”: maak briefjes met de verschillende 
opties en trek willekeurig een briefje.

• Klassikaal een keuze maken: schrijf de verschillende geluiden 
en lessen/activiteiten op het bord. Zit er overlap in de 
ideeën, dan is de keuze snel gemaakt. Zo niet, dan ga je met 
de klas klassikaal stemmen door middel van het opsteken 
van vingers. Ga alle opties af en noteer het aantal stemmen. 
Bespreek voordat je een keuze gaat maken de verschillende 
opties en filter de oninteressante en niet serieuze opties 
eruit of zorg dat deze geherformuleerd worden. Het doel 
van onderzoek is namelijk het op zoek gaan naar dingen die 
je nog niet weet en het opdoen van (nieuwe) kennis.

Hieronder volgt een voorbeeld:

Wat is de invloed van stampen op de rekenles?  Waarom willen de leerlingen dit weten? Zijn ze oprecht 
geïnteresseerd (stampen kan namelijk ook positieve effecten hebben) of willen we gewoon de les verstoren? 
Zijn de leerlingen niet oprecht nieuwsgierig, ga dan op zoek naar een onderzoek waar het antwoord 
niet voor de hand ligt of onbekend is. Bijvoorbeeld: Wat zou de invloed zijn als er gedurende de rekenles 
geen voetstappen te horen zijn? Dit is een mogelijke vertaalslag van stampen tijdens de rekenles naar een 
onderzoeksvraag waarbij het antwoord minder duidelijk is.

Vul op het bord (of een andere zichtbare plek in de klas)  de onderzoeksvraag in: 

 › Welke invloed heeft …….... [geluid] tijdens …..…. [les/activiteit]?

ONDERZOEK OPZETTEN - 25 MINUTEN

Vertel dat de leerlingen per team op twee manieren informatie verzamelen voor hun onderzoek: observeren 
en interviewen.

OBSERVEREN

Een onderzoeksmethode waarbij er aandachtig gekeken en geluisterd word naar een bepaalde situatie. 
Door mideel van waarnemen worden er gegevens verzameld. Om uiteindelijk de onderzoeksvraag 
te kunnen beantwoorden is het van belang dat er op de juiste dingen gelet wordt. Tevens moet er 
rekening gehouden worden dat de resultaten niet beïnvloed worden door de manier van observeren. 
Het observeren moet dus zo onopvallend mogelijk gebeuren. Op die manier kunnen er goede en 
betrouwbare conclusies getrokken worden.



INTERVIEWEN

Een onderzoeksmethode waarbij één iemand vragen stelt en iemand anders antwoordt. Door het 
stellen van verschillende vragen worden resultaten verzameld. Om uiteindelijk de onderzoeksvraag 
te kunnen beantwoorden is het van belang dat de juiste vragen gesteld worden. Tevens dienen er 
meerder personen bevraagd te worden met exact dezelfde vragen.  Op die manier kunnen er goede 
en betrouwbare conclusies getrokken worden

De taakverdeling is als volgt:

• Observeren: 2 leerlingen van elk onderzoeksteam gaan tijdens de gekozen lesactiviteit observeren 
welke invloed het gekozen geluid heeft. Ze gebruiken hiervoor het bijbehorende onderzoeksformulier 
voor observatieonderzoek.

• Interviewen: 2 leerlingen van elk onderzoeksteam gaan na de gekozen lesactiviteit leerlingen interviewen 
om te onderzoeken welke invloed het gekozen geluid heeft. Ze gebruiken hiervoor het bijbehorende 
onderzoeksformulier voor interviewen.

Opmerking: mocht er een oneven aantal leerlingen in een groepje zijn (team van 3) dan gaat er slecht 1 
leerling van dit team observeren. Deze persoon observeert dan twee keer: met en zonder geluid.

Vertel de leerlingen de groepsindeling die je van te voren hebt gemaakt of maak nu ter plekke een 
groepsindeling naar aanleiding van de voorkeur van de verschillende leerlingen. Maak hierbij gebruik van het 
bijbehorende invulformulier voor teamindeling. 

Vertel de leerlingen dat het onderzoek uit 3 rondes bestaat:

Vertel de leerlingen dat ze dus twee situaties - met en zonder geluid tijdens de les/activiteit - met elkaar 
moeten vergelijken om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. De leerlingen gaan nu voor beide 
manieren van onderzoek doen (interviewen en observeren) een plan maken. Hierbij maken ze gebruik van 
het bijbehorende onderzoeksformulier. Hierop staan een aantal vragen en opmerkingen die helpen bij 
het voorbereiden van het onderzoek. Het is de bedoeling dat de leerlingen deze formulieren invullen en 
aanvullen, zodat ze goed voorbereid het onderzoek kunnen uitvoeren tijdens en na de gekozen les .

Ronde 1 van de les /activiteit zonder geluid - (observator 1)

= Observeren = Gekozen les/activiteit

Ronde 2 van de les /activiteit met geluid - (observator 2)

= Observeren = Gekozen les/activiteit

Ronde 3 onderzoekstijd na de les / activiteit - (interviews in twee rondes +  tijd voor observators om de resultaten van 
het observeren met elkaar te bespreken)

= Interviewen en geïnterviewd worden = Resultaten bespreken

Tijdsindeling:

Teamindeling:

Interviewer 1: 

Interviewer 2: 
42

1 3
Observator 1: 

Observator 2:



• Controleer of de verschillende groepjes het onderzoeksplan volledig hebben ingevuld en help hierbij 
indien nodig. Zorg ervoor dat de leerlingen in ieder geval een verwachting (hypothese) hebben 
opgeschreven. Dit komt terug in de tweede les bij het concluderen.

• Bepaal samen met de klas hoe en wanneer je het onderzoek gaat uitvoeren.

Suggesties voor extra interviewvragen:

• Hoe goed vind jij jezelf hierin?

• Wat vind je van het geluid? (Bijvoorbeeld: fijn/vervelend/mooi/irritant/etc.)

• Was het geluid duidelijk te horen?

LES AFSLUITEN - 5 MINUTEN

Vertel de leerlingen dat ze hun eigen onderzoek de volgende les uit gaan voeren. Mochten de leerlingen 
voor hun onderzoek materialen nodig hebben die niet op school aanwezig zijn, laat ze deze dan volgende 
les meenemen.

Let op! Het beoogde onderzoek zal tijdens een andere les/activiteiten plaatsvinden. Slecht een deel van de 
klas is hiermee bezig. De rest volgt op dat moment gewoon de reguliere les/activiteit. Houd hierbij rekening 
met inplannen.

Les 2

VOORBEREIDING LES

• Verdeel de gekozen les/activiteit in twee delen van ongeveer 10 minuten. Zorg ervoor dat beide delen 
van de les vergelijkbaar zijn zodat er eerlijk onderzoek gedaan kan worden. Bijvoorbeeld niet deel 1 
uitleg en deel 2 zelfstandig aan het werk.

• Zorg ervoor dat alle teams de benodigde materialen op orde hebben.

• Zorg dat het formulier voor teamindeling volledig ingevuld is en houdt deze bij de hand.

ONDERZOEK UITVOEREN - 40 MINUTEN

In dit deel gaan de leerlingen het onderzoek, dat ze vorige les hebben voorbereid, daadwerkelijk uitvoeren. 
Ze gaan op twee manieren in drie verschillende rondes hun resultaten verzamelen (zie ook de tabel op de 
vorige bladzijde).

Ronde 1: Zorg dat de leerlingen die in deze ronde gaan 
observeren hun positie innemen en start met de lesactiviteit. 
Geef de les zoals je normaal ook zou doen en probeer niet 
afgeleid te raken door de situatie. Zorg dat de leerlingen dit ook 
doen. Behalve de observatoren is er namelijk niets anders aan 
deze les.

Ronde 2: Zorg dat de leerlingen die in deze ronde  gaan 
observeren hun positie innemen. Zorg ook dat het gekozen 
geluid of degene die dit verzorgt klaar staat. Ga verder met 
de lesactiviteit en probeer opnieuw de les te geven zoals je 
normaal zou doen. De les zal hoogstwaarschijnlijk beïnvloed 
worden door het geluid en dus anders verlopen.

Ronde 3: Als de lesactiviteit afgerond is kunnen de observators 
de resultaten per team met elkaar bespreken en is het tijd voor 
de interviewers om hun interview af te nemen. Afhankelijk van 
het aantal groepjes worden twee of drie onderzoeksteams aan 
elkaar gekoppeld. Ze zullen elkaar gaan interviewen volgens 
de indeling op het bijbehorende team-indelingsformulier (1x 
interviewen & 1x geïnterviewd worden). De koppeling van 



leerlingen is gekruist, dus elke leerling interviewt iemand anders dan degene door wie hij/zij zelf geïnterviewd 
word. Dit om te zorgen voor een zo eerlijk mogelijk resultaat waarbij de leerlingen elkaar zo min mogelijk 
beïnvloeden.

• Laat de leerlingen de interviews uitvoeren. Geef ze hiervoor ongeveer 10 minuten per ronde.

RESULTATEN VERWERKEN EN CONCLUDEREN – 20 MINUTEN

De leerlingen bespreken met elkaar de resultaten van de verschillende observaties en interviews. Laat de 
leerlingen hun verwerkte resultaten analyseren en de onderzoeksvraag beantwoorden. Hierbij maken de 
leerlingen gebruik van het bijbehorende onderzoeksformulier. Hierop staan onder andere de volgende twee 
vragen:

• Wat is het antwoord op de onderzoeksvraag?

• Klopte de verwachting die leerlingen voorafgaand aan het onderzoek hadden? Waarom wel/niet? Welke 
redenen kunnen ze hiervoor bedenken?

Laat de leerlingen hun conclusies noteren op het onderzoeksformulier.

PRESENTEREN – 10 MINUTEN

Vertel de leerlingen dat kennis en ideeën delen heel belangrijk zijn bij onderzoeken. Dat kan op verschillende 
manieren, bijvoorbeeld aan de hand van een onderzoeksposter of een onderzoeksverslag. Vertel de leerlingen 
dat ze in dit onderzoek hun conclusies gaan presenteren aan de hand van een elevator pitch.

ELEVATOR PITCH

Een elevator pitch is een heel korte presentatie die je in een lift zou kunnen geven. Meestal bestaat zo 
een presentatie slechts uit drie tot vijf zinnen. Een goed uitgangspunt in deze casus is per manier van 
onderzoeken (observatie & interview) de belangrijkste bevinding noemen, gevolgd door een conclusie: 
“Wij hebben met observeren gezien dat … In de interviews hebben wij gehoord dat … Onze conclusie 
is …”. Ga op die manier alle onderzoeksteams langs. Hou de vaart erin.

REFLECTEREN

Laat de leerlingen door middel van een klassikale discussie reflecteren op hun onderzoek. Help ze op weg 
met de volgende vragen:

• Wat vonden de leerlingen ervan om een eigen onderzoek te doen?

• Wat hebben de leerlingen geleerd door hun onderzoek?

• Wat zouden de leerlingen volgende keer anders doen?

• Welke andere/nieuwe ideeën hebben de leerlingen gekregen naar aanleiding van hun onderzoek?

• Zijn er nieuwe dingen die de leerlingen willen onderzoeken?

 

CASUS AFSLUITEN - 5 MINUTEN

Sluit de les af. Benadruk dat de leerlingen als echte onderzoekers aan de slag geweest zijn.


