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Over dit project
Inleiding
De leeromgeving en leermiddelen hebben een grote invloed op het leervermogen van een
kind. De leeromgeving moet uitnodigen om te leren en de juiste voorwaarden scheppen om
te kunnen leren. Dat bepaalt in ruime mate de motivatie van een kind, en motivatie is een
belangrijke voorwaarde om effectief informatie op te kunnen nemen. De omgeving waarin
het kind leert, de middelen die gebruikt worden en de werkvormen die ingezet worden,
vormen samen de leeromgeving van het kind. Een krachtige leeromgeving stimuleert leren
en vergroot de prestaties.

Maar wat is een krachtige leeromgeving nu precies? Aan welke eisen moet die voldoen? In
dit project voer je een literatuuronderzoek uit om antwoord te krijgen op die vraag.
Vervolgens ga je in een concrete situatie een les analyseren. Is de leeromgeving krachtig
genoeg? Hoe kan deze verbeterd worden? Op basis van dit onderzoek presenteer je je advies
hoe de leeromgeving verbeterd kan worden.

Voor een les over natuur kan een buitenles zeer motiverend
werken.

Leerdoelen
• Je kunt uitleggen aan welke eisen een krachtige leeromgeving moet voldoen.
• Je kunt onderzoek doen naar mogelijke problemen met materialen in de leeromgeving

van een school.
• Je kunt op basis van onderzoek een advies uitbrengen voor het verbeteren van de

leeromgeving om de kwaliteit van de leeromgeving te kunnen waarborgen.
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In dit project ga je op zoek naar creatieve manieren om een
advies te presenteren.

Projectbeschrijving

Casus

Op de Koning Willem Alexander School is inspectiebezoek geweest. De inspectie zag enkele
verbeterpunten. Een van die punten is dat de leeromgeving versterkt kan worden. De inspectie
is van mening dat leerkrachten niet voldoende gebruikmaken van krachtige leermiddelen.
Bovendien constateert men dat er veel klassikaal-frontaal wordt lesgegeven, terwijl andere
manieren van lesgeven met andere werkvormen en in andere opstellingen de leeromgeving
krachtiger kunnen maken.
De leerkrachten moeten met deze feedback van de inspectie aan de slag. Ze moeten bij ieder
vak laten zien hoe zij de leeromgeving krachtiger hebben gemaakt.

Opdrachtgever
Opdrachtgever is de leerkracht van groep 8 van de Koning Willem Alexander School.

Projectopdracht
De leerkracht van groep 8 van de Koning Willem Alexander School vraagt jullie om te
onderzoeken hoe hij bij elk schoolvak de leeromgeving krachtiger kan maken. Jullie voeren
daarom in groepjes een onderzoek uit. Je onderzoekt eerst aan welke eisen een krachtige
leeromgeving voldoet. Je bekijkt hoe de les er nu uit ziet (door middel van een observatie
en een interview) en doet op basis van de theorie over een krachtige leeromgeving
aanbevelingen voor het verbeteren hiervan bij een schoolvak. Dit advies presenteer je op
een creatieve en aansprekende manier aan de leerkracht en aan de rest van de groep.

Projectproduct: Onderzoek
Processtappen
• Voer de vooronderzoeksfase uit. Hier vind je de meeste informatie voor het projectproduct.
• Voer de ontwerpfase uit. Maak hierbij gebruik van de producteisen.
• Vervolg de stappen uit het project.
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Producteisen
• Het onderzoeksverslag bevat een inleiding met daarin een beschrijving van het probleem,

de hoofdvraag en de deelvragen.
• Het onderzoeksverslag bevat een hoofdstuk met de theoretische achtergrond

(literatuurstudie) van het onderzoek. Op basis van dit hoofdstuk kunnen de eerste
deelvragen (gericht op literatuurstudie) al beantwoord worden.

• Het onderzoeksverslag bevat een hoofdstuk waarin de werkwijze van het onderzoek
wordt beschreven (gebruikte methoden).

• Het onderzoeksverslag bevat een hoofdstuk met de resultaten van de observatie en het
interview.

• Het onderzoeksverslag bevat een hoofdstuk met de conclusie. Hierin worden de deelvragen
beantwoord en ten slotte wordt de hoofdvraag beantwoord.

• Het onderzoeksverslag bevat een hoofdstuk met minstens drie aanbevelingen ten aanzien
van de manier waarop de leeromgeving van de geanalyseerde les krachtiger kan worden
(op basis van de resultaten van de literatuurstudie, de observatie en het interview).

• Het onderzoeksverslag bevat bijlagen met daarin de observatielijst, de interviewvragen
en de uitwerking van de interviews.

• Het onderzoeksverslag is netjes aangeleverd en bevat een voorblad en inhoudsopgave.

Projectproduct: Presentatie
Processtappen
• Maak eerst het projectproduct Onderzoek.
• Vervolg de stappen van het project.

Producteisen
• De presentatie houd je voor de leerkracht van de school en andere belangstellenden.
• Als je docent niet bij de presentatie aanwezig kan zijn, film je je presentatie en lever je

de film in bij je docent.
• In je presentatie leg je je advies uit. Je verwerkt daarin in ieder geval de volgende

onderdelen:
– gebruik van lesmaterialen
– de omgeving (denk bijvoorbeeld aan de inrichting van het lokaal en een stimulerende

omgeving)
– gebruik van werkvormen
– de rol van de leerkracht (denk bijvoorbeeld aan het stellen van vragen of juist uitleg

geven)
• Je gebruikt een creatieve presentatievorm.

Beoordeling

Beoordelingsformulier
<

Na uitvoering van dit project word je op verschillende punten beoordeeld. Je wordt
beoordeeld op de twee projectproducten, maar ook op de tussenstappen die je hiervoor
hebt moeten zetten. Daarnaast word je beoordeeld op je individuele bijdrage aan het project
en op je reflectie. Al deze beoordelingspunten zijn terug te vinden in het
beoordelingsformulier.
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