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ONDERZOEKEND
LEREN
MET AVA & TRIX
Verdieping en inspiratie

Intro
Ava & Trix is een innovatieve lesmethode die leuke verhalen laat uitmonden in wetenschappelijke experimenten.
Op de tablet maar ook in het echt.
Ava & Trix is ook innovatief omdat het op een doordachte manier gebruikt maakt van het onderzoekend leren.
Deze tekst wil in de eerste plaats inspiratie bieden voor leerkrachten die zich verder willen verdiepen in 'onderzoekend leren'. Het biedt ook tal van praktische en didactische tips.
Zo is het niet alleen nuttige achtergrondinformatie bij Ava & Trix. Ook voor andere lessen is het een bron van
informatie en inspiratie voor de leerkracht.

Ook wij willen altijd blijven bijleren. Heb je vragen of suggesties voor ons?
Die kan je altijd kwijt op support@curiouscats.be.

We wensen je veel leesplezier.
Curious Cats (de makers van Ava & Trix)

Waarom Ava & Trix?

Het is makkelijk - De game is makkelijk te installeren op de tablet of PC.
Een intuïtieve lesmethode - Er is geen ellenlange lesvoorbereiding nodig. De leerkracht gaat samen met de leerlingen aan de slag als onderzoeker.
Boeiende verhalen - Elke les start met een boeiend verhaal dat de kinderen met een
probleem confronteert waar ze zelf mee aan de slag moeten. Zonder hun onderzoek
kan het probleem niet worden opgelost.
Experimenteren in het echt en op de tablet/PC - Ava & Trix combineert echt concreet onderzoek met het onderzoek in een digitale omgeving.
Onderzoeksvaardigheden - Eerder dan op de klassieke theoretische kennisoverdracht wordt gemikt op het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden.
Samenwerken en argumenteren - De game laat de kinderen samenwerken, luisteren naar elkaars argumenten en samen tot een oplossing komen.
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STEM staat voor

Science (wetenschap),
Technology (techniek),
Engineering (ingenieurswetenschappen)
Mathematics (wiskunde).

STEM-geletterdheid
Binnen STEM wordt er naar gestreefd om de 4
domeinen zoveel mogelijk geïntegreerd aan bod te
laten komen. De activiteiten in de episodes van Ava
& Trix demonstreren dat wetenschap, techniek en
wiskunde in het dagelijks leven hand in hand gaan.

In STEM wordt er gestreefd naar
STEM-geletterdheid:
•• domeinspecifieke kennis:
wetenschappelijke en technische concepten,
wiskundige procedures,…

Het zijn de verhalen die de brug slaan tussen abstracte wetenschappelijke concepten en het concrete dagelijkse leven. Dat is net wat er vervolgens
de leerlingen toe aanzet om hun kennis en inzicht
effectief te gebruiken en toe te passen. Ze voelen
het probleem aan als een concreet probleem en zijn
daarom intrinsiek gemotiveerd om het op te lossen.

•• domeinoverstijgende vaardigheden:
onderzoeken, ontwerpen, argumenteren,
probleemoplossend denken,…
•• attitudes:
kritisch en innovatief denken,
nieuwsgierigheid,
doorzettingsvermogen.

Om de doelstellingen voor STEM te
behalen wordt didactisch gekozen voor
een onderzoekende en probleemoplossende aanpak.
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ONDERZOEKEND LEREN
De voordelen
De voordelen van onderzoekend en probleemoplossend leren zijn talrijk.
•• Het verhoogt het conceptueel inzicht omdat leerlingen actief betrokken worden in het leerproces:
de klemtoon ligt veel meer op begrijpen dan op het
puur onthouden van feiten.

•• Het verhoogt aanzienlijk de motivatie.
•• Het spreekt verschillende leerstijlen aan.
•• Het biedt inzicht in de aard en de werkwijze van
wetenschappelijk onderzoek.

•• Het draagt bij tot de ontwikkeling van denkvaardigheden op een hoger niveau, zoals creatief denken, probleemoplossend denken, kritisch denken.

•• Het leidt heel vaak tot een meer positieve houding tegenover wetenschap.

•• Het biedt kansen tot werken aan sociale vaardigheden.
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Hoe onderzoekend leren?
Er bestaan verschillende modellen om het onderzoekend leren in de praktijk te brengen. Het éne voorziet daarbij meer stappen dan het andere. In grote lijnen komen in de verschillende modellen volgende fasen aan bod:

2.
VOORSPELLING
& HYPOTHESE

1.
PROBLEEMSTELLING
& ANALYSE

ONDERZOEK
PLANNEN

5.

3.

PRESENTEREN

ONDERZOEK
UITVOEREN

4.
BESLUIT

We onderstrepen dat het onderzoeksproces geen
lineair proces is dat steeds stap voor stap moet
gevolgd worden. Zo kunnen de leerlingen hun onderzoek, terwijl ze bezig zijn, bijsturen en opnieuw
plannen wanneer blijkt dat ze geen antwoord zullen
vinden als ze de ingeslagen weg verder blijven volgen.

Er kunnen ook fasen overgeslagen worden en soms
gaan kinderen gewoon via trial-and-error te werk.
Ook dit kan tot goede resultaten leiden.
In de reflectiefase kan dan bekeken worden welke de
meest efficiënte methode was.
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Deze stappen kunnen ook doorlopen worden in de
experimenten in de Ava en Trix-app.

1

DE PROBLEEMSTELLING

Die vloeit voort uit het verhaal dat de
kinderen doorlopen op de tablet of PC.

2

HYPOTHESES
MAKEN

Tijdens deze belangrijke stap leren de
kinderen hypotheses formuleren over
hoe ze het probleem kunnen oplossen

ONDERZOEK
PLANNEN

Nadat de hypotheses zijn geformuleerd
gaan de kinderen uittekenen hoe ze de
hypothese willen uittesten.

3

DE EXPERIMENTEN

De kinderen gaan met echte materialen
aan de slag om het onderzoek uit te voeren en de hypotheses uit te testen.

4

BESLUIT &
REFLECTIE

Er wordt gereflecteerd over wat werkte
en wat niet werkte.

EXPERIMENTEREN
OP DE TABLET

In de app komt daar een zesde stap bij.
Nadat het besluit is geformuleerd gaan
de kinderen hun besluiten opnieuw uittesten op de tablet/PC om te opgedane
kennis en ervaringen te verankeren.
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Didactische tips:
•• De kinderen trekken de les - Betrek kinderen
van in het begin actief bij het volledig proces
van onderzoeken en ontwerpen. De onderzoeksvraag wordt hier grotendeels gestuurd
door het probleem van Ava en Trix dat ze zelf
ontdekken in het verhaal. Voor het verdere
verloop van het onderzoek kan veel initiatief
bij de leerlingen worden gelegd.

elkaars hypotheses en onderzoek.
•• Wees flexibel - Houd zelf rekening met de
ervaring die kinderen hebben op het gebied
van onderzoek. Afhankelijk daarvan beslis jij
hoe groot jouw actieve inbreng is ten aanzien
van de klas. Hoe meer ervaring de leerlingen
al hebben met onderzoek, hoe groter hun
inbreng in alle fasen van de onderzoekscyclus.
(Zie ook verder: ‘rol van de leerkracht')

•• Stel vragen - Onderzoek en opbouw van
kennis, inzicht en vaardigheden gebeurt op
basis van goed gekozen vragen. Je vindt tal
van suggesties voor vragen in de 'aan de
slag'-brochure per episode.

•• Sla de brug met het dagdagelijks leven
van de leerling - Stimuleer de leerlingen om
zoveel mogelijk gebruik te maken van hun
voorkennis. Probeer daarom te verwijzen naar
situaties die ze kennen vanuit hun dagelijkse
leven.

•• Samenwerken - Het is een ideale lesmethode om kinderen te laten samenwerken in
groepjes.

•• Leer plannen - Leer kinderen hoe ze bij
onderzoek systematisch moeten te werk
gaan: nauwkeurig werken, waarnemingen en
resultaten vastleggen (schrijven, tekenen, ...),
zoeken naar patronen, verklaringen, ...

•• Waarom, waarom, waarom - Stimuleer de
ontwikkeling van een kritische, onderzoekende houding door kinderen te motiveren om
vragen te stellen en ze te laten reageren op
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KLASORGANISATIE
Er zijn verschillende mogelijkheden om de Ava & Trixapp in de klas te gebruiken.

Hoekenwerk
Soms worden ingerichte hoeken in de klas
ook gebruikt om wachttijden in te vullen
of als overbruggingsmoment, bijvoorbeeld
wanneer leerlingen vroeger dan anderen
klaar zijn met oefeningen. Ava & Trix is
daar minder geschikt voor. De leerlingen
moeten immers voldoende tijd hebben om
minstens één volledig experiment aan te
pakken.

De Ava & Trix-app en de bijhorende activiteiten kunnen over 2 hoeken verspreid worden: de computerof tablethoek waarin de leerlingen de app kunnen
bekijken én de ontdek- of techniekhoek waar ze de
experimenten die in de app aan bod komen, effectief
gaan uitvoeren. Een carrousel- of doorschuifsysteem is daarom ideaal: in één lestijd kunnen ze de
app bekijken in de computerhoek, in een volgende
lestijd kunnen ze dan de experimenten in de praktijk
uitvoeren.

Het is belangrijk dat de interactie tussen
leerlingen actief gestimuleerd wordt. We
raden daarom aan om kinderen zeker niet
individueel in de hoek aan de slag te laten
gaan. Bij onderzoekend leren is overleg en
communicatie immers zeer belangrijk.

Praktische tips:
•• Grote tafel - zorg in de ontdek- of techniekhoek voor een grote tafel. De leerlingen
moeten de ruimte hebben om echt te kunnen
experimenteren.

•• Coach - Hoekenwerk betekent dat leerlingen
zelfstandig aan de slag gaan. Dit betekent
natuurlijk niet dat leerlingen daarbij aan hun
lot worden overgelaten. De rol van de leerkracht als coach is van cruciaal belang.

•• Water - Het is handig als de ontdekhoek
niet ver van een wastafel is. Voor sommige
experimenten is water nodig.

•• Het overwegen waard - klasoverschrijdend
werken, met parallelklassen of met klassen
binnen dezelfde graad, biedt kansen op verrijking zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel vlak.

•• Voer voor discussie - Discussie is belangrijk
bij onderzoekend leren. Het kan er dus al
eens wat luider aan toe gaan. Zet daarom de
ontdekhoek best niet naast een hoek waarin
kinderen geconcentreerd aan wiskunde-oefeningen moeten werken.
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Klassikaal
Voor een klassikale les met de Ava & Trix-app trek je minimaal 2 lesuren uit.

1

DE PROBLEEMSTELLING

3

De leerlingen zitten per 2 of 3 samen aan een
tablet of PC. Indien er onvoldoende tablets of
PC’s aanwezig zijn in de klas kan je het verhaal
van Ava & Trix ook klassikaal doorlopen op een
digibord.

Voer de experimenten uit op basis van de
onderzoeksplannen van de kinderen. In 'aan de
slag' vind je tal van nuttige tips die je helpen om
dit proces in goede banen te leiden.

Op het einde van het verhaal wordt de probleemstelling duidelijk. Bvb. Ava en Trix hebben
peper nodig en zeker geen zout. Hoe kunnen we
peper en zout scheiden van elkaar?

2

EXPERIMENTEREN

4

REFLECTIE & BESLUIT
Laat de kinderen terugkijken op hun onderzoeksplan en op de experimenten die ze hebben
uitgevoerd.

HYPOTHESES MAKEN
5

Na het doorlopen van de app, trek je tijd uit
voor discussie zodat de leerlingen tot een
voorspelling/hypothese kunnen komen. Laat
de leerlingen nog eens duidelijk het probleem
verwoorden.

EXPERIMENTEREN OP DE
TABLET
De kinderen gaan op de tablet/PC aan de slag
en testen de experimenten opnieuw uit, alleen
deze keer op de tablet/PC.

Laat de leerlingen eerst in kleine groepjes (3 à
4) overleggen over een mogelijke voorspelling of
hypothese. Stimuleer discussie zodat de leerlingen in het groepje tot een gemeenschappelijke
hypothese komen.

In de ‘Aan de slag’ brochure vind je een gedetailleerde uitwerking voor elke episode
afzonderlijk.

Trek daarna de discussie open naar de volledige
klas. Noteer de verschillende voorspellingen en
hypotheses van elk groepje aan het bord.
Voorbeelden van concrete vragen vind je verder
in de verschillende brochures van 'aan de slag'.
Laat de leerlingen op het einde van de les noteren welk voorspelling(en) ze willen uittesten en
hoe ze dat willen aanpakken.

9

AVA & TRIX

Praktische tips:
Probeer zoveel mogelijk open en 'rijke' vragen
te stellen. Dit zijn zorgvuldig opgestelde vragen
die aanzetten tot redeneren, verklaren en
reflecteren. Het is belangrijk om álle leerlingen
te betrekken in het nadenken over de gestelde
vragen.

nen. De ‘geen handen’ regel stimuleert dus alle
leerlingen om te blijven nadenken omdat iedereen kan gevraagd worden te antwoorden.
•• Multiple choice - Stel vragen die uitnodigen
tot meerdere mogelijke antwoorden. Vraag
liever naar ideeën en suggesties dan naar
specifieke goede antwoorden.

De volgende methodes kunnen je misschien
helpen:

•• Ping-pong - Vermijd een ping-pongwedstrijd
tussen leerkracht en leerling. Moedig leerlingen aan om naar elkaar te luisteren en op
elkaars antwoorden te reageren.

•• De 'geen handen' regel - Je kan erover denken om de ‘geen handen’ regel toe te passen.
Nadat een aantal handen de lucht in gaan,
houden andere leerlingen op met nadenken
omdat ze weten dat de leerkracht hen niets
meer zal vragen. Ook de leerlingen die hun
hand wel opsteken, stoppen met nadenken
want zij denken het antwoord toch al te ken-

•• Maak discussie mogelijk - Richt jouw klaslokaal zo in dat discussie tussen leerlingen mogelijk is. Een mogelijke klasopstelling hiervoor
is de U-vorm.
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Projectweek
De Ava & Trix-app biedt zeer veel aanknopingspunten
om verder aan de slag te gaan. Zo kan je onder andere verder aan de slag met volgende thema’s.

Daarom kan het aangewezen zijn om tijdens een
projectweek langer stil te staan bij een gekozen onderwerp. De nadruk ligt dan op leergebiedoverschrijdend werken; daarin onderscheidt het projectwerk
zich van thematisch onderwijs.

Scheiden van verschillende
soorten mengsels:

Er liggen kansen om het verhaal van Ava en Trix door
te trekken naar wiskunde (allerlei meetactiviteiten
wanneer we de experimenten meer kwantitatief
gaan maken), naar taal (leerlingen zelf instructies
laten schrijven of een vervolg op het verhaal laten
schrijven), naar mens en maatschappij (het boek van
opa trekt de wereld open naar andere culturen), enz.

•• Wat zijn mengsels eigenlijk?
•• Welke soorten mengsels bestaan er nog?
•• Kunnen we nog andere manieren vinden om
mengsels te scheiden?
•• Vinden we daar voorbeelden van in ons dagelijks
leven? In de industrie?
•• ...

Statische elektriciteit
•• Waar vinden we nog statische elektriciteit?
•• Is statische elektriciteit gevaarlijk?
•• Wat is de bliksem?
•• Kunnen we een bliksem nabootsen?
•• ...

Oplosbaarheid
•• Welke stoffen zijn oplosbaar in water? Welke niet?
•• Wat is de invloed van temperatuur op oplosbaarheid?
•• Bestaan er ook nog andere oplosmiddelen dan
water?
•• …

Andere vragen die in de loop van het verhaal aan bod komen:
•• Kun je langs een trap ook omhoog glijden?
•• Kun je een ballon opblazen zonder te blazen?
•• ...
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ROL VAN DE LEERKRACHT
Waar het bij onderzoekend leren al eens durft fout
lopen, is bij de rol die de leerkracht hierin heeft.

In onderzoekend leren heeft de leraar echter een
zeer belangrijke proactieve, coachende rol.

Soms ontstaat ten onrechte de idee dat het de enige
rol is van de leerkracht om de leerlingen een opdracht voor te schotelen waarmee ze verder volledig
zelfstandig aan de slag moeten.

De veranderende rol van de leerkracht kunnen we
het best illustreren met de evolutie van een gestuurd
onderzoek naar een open onderzoek.

GESTUURD
ONDERZOEK

BEGELEID
ONDERZOEK

OPEN
ONDERZOEK

Vertrekpunt/
probleemstelling

Voorgesteld door de
leerkracht

Voorgesteld door de
leerkracht

Wordt geformuleerd
door de leerlingen zelf

Onderzoeksmethodes

Voorgesteld door de
leerkracht met een
voorgeschreven procedure

Onderzoek wordt
zelfstandig door de
leerlingen ontworpen
en uitgevoerd

Onderzoek wordt
zelfstandig door de
leerlingen ontworpen
en uitgevoerd

Begeleiding door
leerkracht

Sturend

Coachend

Zeer beperkt
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Het is belangrijk dat leerlingen een geleidelijke
overgang doorlopen van gestuurd onderzoek
naar open onderzoek. Een onderzoekende aanpak vraagt immers een zeer actieve inbreng van
leerlingen.

Ava & Trix is een vorm van begeleid onderzoek.
De onderzoeksvraag ontstaat vanuit de specifieke episode van Ava & Trix. De onderzoeksaanpak
wordt beperkt gestuurd doordat de leerlingen
in de app het materiaal verzamelen waarmee
ze verder aan de slag gaan. Zoals verder aangegeven kan er echter ook ruimte en tijd voorzien
worden voor onderzoeksvoorstellen van de
leerlingen.

Wanneer leerlingen te weinig begeleid worden,
ontstaat vaak een beperkte verwerking van nieuwe informatie. Dit kan daarna leiden tot misconcepties of onvolledige of ongeorganiseerde
kennis. Leerlingen zullen ook gefrustreerd raken
wanneer iets niet lukt en ze daarbij onvoldoende
ondersteund worden.

Wat is de rol van de leerkracht
als coach?
•• Eerder opgedane kennis - Herken eerder opgedane kennis van leerlingen en speel er op in. Je vertrekt daarvoor best zoveel mogelijk vanuit al aanwezige concepten of preconcepten die weliswaar
soms nog onvolledig of onjuist zijn. Het is daarom
belangrijk om goed naar kinderen te luisteren en
hen nauwkeurig te observeren wanneer ze de app
doorlopen.

•• Alternatieve methodes - Moedig leerlingen aan
om ideeën te verkennen en te discussiëren over
alternatieve methodes om een probleem aan te
pakken. Niet alleen de experimenten die in de app
worden voorgesteld zijn goed. Elk voorstel kan
leiden tot een nuttig en leerrijk onderzoek.
•• Word zelf onderzoeker - Als coach ga je zelf ook
een onderzoekende houding aannemen. Je bent
zelf nieuwsgierig, kritisch, onbevooroordeeld,
nauwkeurig, ... Jouw voorbeeldfunctie is hier van
cruciaal belang.

•• Samenwerken - Denk na over de groepssamenstelling. Voor de tablet of PC is werken in duo’s
het meest geschikt. Voor het onderzoeken met
concreet materiaal worden er bij voorkeur groepjes van 3 of 4 leerlingen gemaakt.

•• Differentieer - De lessen van Ava & Trix bieden
heel wat mogelijkheden tot differentiatie. Donder geeft tips aan de kinderen die wat moeilijker
vooruit raken in het verhaal. Er kan ook ruimte
gemaakt worden voor extra onderzoeksvragen die
de leerlingen hebben.
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EVALUATIE
Wie evalueert?

Evalueren heeft twee doelen. Een eerste doel is het
verzamelen van info om het leerproces van leerlingen
bij te sturen. Dit is de evaluatie om te leren of de formatieve evaluatie. Een tweede doel is het maken van
een samenvatting van de leervordering van leerlingen op het einde van een bepaalde periode. Dit is de
evaluatie van het leren of de summatieve evaluatie.
Beide vormen van evaluatie zijn nodig, maar summatieve evaluatie zou nooit een doel op zich mogen
worden. Tegenwoordig zien we inderdaad steeds
meer aandacht voor de formatieve evaluatie. Dit is
een ideaal middel om leerlingen te begeleiden in hun
leerproces.

Ook hier zien we tegenwoordig een verschuiving.
Evaluatie is niet langer het alleenrecht van de leerkracht.
•• zelfevaluatie: de leerlingen scoren niet enkel hun
eigen werk, maar de leerkracht betrekt hen ook bij
het bepalen van de evaluatiecriteria.
•• peer-evaluatie: de leerlingen kunnen het product,
de samenwerking of het engagement van andere
leerlingen beoordelen. Ook hier is het vastleggen
van duidelijke criteria een noodzaak. Als leerkracht
heb je ook de taak om de leerlingen effectieve
manieren aan te leren om elkaars werk te evalueren. Zo moeten ze bijvoorbeeld leren om elkaar
ondersteunende opmerkingen en suggesties ter
verbetering aan te bieden.

Wat evalueren?
In klassen waar vooral op een onderzoekende manier
wordt gewerkt, halen leerlingen soms minder goede
resultaten op toetsen waarin vooral naar feitenkennis wordt gepeild. Wanneer onderzoekend leren als
didactiek voor STEM-onderwijs gebruikt wordt, is het
belangrijk om ook de toetsmethodes daarop af te
stemmen.

Ten slotte benadrukken we hier nog eens dat
fouten maken niet gelijk staat aan falen, maar wel
als leerkans en aanleiding om misconcepties, een
ontwerp, ... in vraag te stellen. En om alternatieven
te bedenken. Wanneer je als leerkracht fouten als
potentieel positief waardeert, zal dit een enorme
invloed hebben op de motivatie en het zelfbeeld van
de leerlingen.

Hoe evalueren?
Dit houdt in dat we niet enkel de kennis van de leerlingen gaan bevragen, maar dat we ook gaan inzetten op inzicht, vaardigheden en attitudes. We streven
dan naar een competentiegerichte evaluatie en de
kans is zeer groot dat dit niet langer een klassieke
toets op papier zal zijn.
Zo kan er met kijkwijzers gekeken worden naar de
vaardigheden en de attitudes van de leerlingen. In dit
geval kijken we best niet naar het resultaat tijdens
één momentopname, maar houden we de individuele
vorderingen bij die kinderen op dit gebied maken.
Kinderen kunnen ook een onderzoeksboekje bijhouden. De nota’s, tekeningen, voorspellingen, besluiten,
… die de leerkracht daarin vindt biedt een schat aan
informatie over (de evolutie van) de competenties
van de leerlingen.
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