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Hoofdstuk 1. Het begint met
nieuwsgierigheid
Marieke Peeters (expert onderzoekend leren bij het WKRU en programmaleider onderwijs en
onderzoek HAN Pabo)
Sanne Dekker (projectmanager WKRU)
Het stimuleren van de nieuwsgierigheid van kinderen krijgt steeds meer belangstelling in het
onderwijs. Vanuit het Platform Onderwijs2032 wordt aan scholen een impuls gegeven om meer
aandacht te besteden aan dit onderwerp. En dat is maar goed ook: nieuwsgierigheid zorgt voor
plezier en intrinsieke motivatie en vergemakkelijkt ook nog eens het opslaan van informatie.
Leerlingen onthouden informatie beter wanneer ze nieuwsgierig naar die informatie zijn, doordat
er veranderingen optreden in hersenactiviteit tijdens nieuwsgierigheid. Dit zou toch voldoende
reden moeten zijn om in het onderwijs ruim aandacht te besteden aan het stimuleren van de
nieuwsgierigheid van leerlingen. Maar in hoeverre wordt dit ook daadwerkelijk gedaan? En wat
is de rol van nieuwsgierigheid bij onderzoekend leren? In dit hoofdstuk wordt het belang van
nieuwsgierigheid verder toegelicht en wordt een verband gelegd met de onderzoekende houding
van kinderen.
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1.1 Nieuwsgierigheid en leren
Wat is nieuwsgierigheid precies?
Nieuwsgierigheid wordt omschreven als ‘een honger naar exploratie’ (Von Stumm, Hell & ChamorroPremuzic, 2011) en een ‘intrinsieke motivatie om te leren’ (Gruber, Gelmand & Ranganath, 2014).
Kashdan en Silvia (2009) definiëren nieuwsgierigheid als ‘de herkenning, het najagen en de intense
wens om nieuwe, uitdagende en onzekere gebeurtenissen te verkennen’. De gemene deler in de
vele definities van nieuwsgierigheid (Grossnickle, 2014) is te vinden in ‘de wil om het onzekere op te
lossen en het onbekende te willen begrijpen’ (Kagan, 1972). Nieuwsgierigheid kan worden gezien
als een psychologische toestand die opgewekt kan worden door stimulerende en interessante taken
of prikkels (Peeters, 2015a). Wanneer we nieuwsgierig zijn, zijn we op dat moment volledig bewust
en ontvankelijk voor alles wat kan gebeuren. Naast die bewustwording motiveert nieuwsgierigheid
ons ook om over te gaan tot handelen. Bijvoorbeeld om ergens helemaal in te duiken, op een andere
manier over het onderwerp te denken of om op onderzoek uit te gaan.

Leerlingen van de Roncallischool zijn gefascineerd door één van de oude boeken die Lotte Jensen heeft meegenomen en lezen elkaar zinnen voor.

Nieuwsgierigheid vergroot leerprestaties
Verschillen tussen leerlingen in leerprestaties werden in het verleden vooral toegeschreven aan
verschillen in intelligentie. Inmiddels is uit meerdere onderzoeken gebleken dat ook de mate waarin
leerlingen in staat zijn om doelgericht te werken (Best, Miller, & Naglieri, 2011; Blair & Diamond, 2008;
Latzman, Elkovitch, Young, & Clark, 2010), zelfdiscipline (Duckworth & Seligman, 2005) en betrokkenheid bij de taak ofwel de inspanning die ze leveren (Von Stumm, e.a., 2011) een aanzienlijke rol spelen
bij het verklaren van schoolprestaties. Naast intelligentie en inspanning is er echter nog een derde
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pijler die de verschillen in leerprestaties tussen de leerlingen kan verklaren: intellectuele nieuwsgierigheid ofwel een ‘hongerig brein’, zoals de onderzoekers het noemen. Nieuwsgierigheid kan gezien
worden als basis voor intrinsieke motivatie om te leren, ontdekken en onderzoeken van de omgeving
(Silvia, 2008). Nieuwsgierigheid zet je aan om op onderzoek uit te gaan en je nieuwe kennis eigen te
maken. Het goede gevoel dat je krijgt als je iets leert vanuit je eigen nieuwsgierigheid zorgt er vaak
voor dat je weer nieuwe vragen gaat stellen (Silvia, 2008). Daarmee wordt nieuwsgierigheid iets wat
zichzelf in stand houdt (Spektor-Levy, Baruch, & Mevarech, 2011).
Nieuwsgierigheid in het brein ontdekt
Dat nieuwsgierigheid invloed heeft op het leren is ook recentelijk aangetoond in hersenonderzoek
(Gruber, et al., 2014). Uit het onderzoek bleek dat nieuwsgierigheid iemands vaardigheid om te leren
en nieuwe informatie vast te houden vergroot. De hersenonderzoekers ontdekten dat nieuwsgierigheid zorgt voor een toestand waarin nieuwe informatie makkelijker opgeslagen wordt, zelfs als die
informatie los staat van het onderwerp waarnaar iemand nieuwsgierig is (Gruber, et al., 2014). Hoe
dat ontdekt is? In het onderzoek kregen proefpersonen een reeks triviale vragen voorgelegd, zoals
‘Wat betekent het woord dinosaurus?’. Voor elke vraag gaven ze aan hoe nieuwsgierig ze waren
naar het antwoord. Vervolgens werden de deelnemers in een fMRI scanner gelegd, waarbij hun
hersenactiviteit gemeten werd, en werden de antwoorden op de vragen getoond. Na afloop van de
scansessie werd de kennis van de deelnemers getest: ze gaven zoveel mogelijk antwoorden op de
lijst met vragen. De onderzoekers ontdekten dat de deelnemers vaker een juist antwoord gaven op
vragen waar ze nieuwsgierig naar waren. Ze hadden de antwoorden op vragen die hun nieuwsgierigheid opwekten dus beter onthouden dan de antwoorden waar ze niet nieuwsgierig naar waren. De
belonings- en geheugengebieden in het brein bleken extra actief op het moment dat de deelnemers
nieuwsgierig waren.

Bij nieuwsgierigheid treden er veranderingen
op in het brein.
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Het onderzoek leverde echter nog meer interessante informatie op. De onderzoekers hadden
namelijk een truc uitgehaald: toen de deelnemers in de scanner lagen, werden tussen de presentatie
van de vragen en antwoorden door afbeeldingen getoond van willekeurige gezichten. Elke keer
moesten de deelnemers aangeven of ze dachten dat deze persoon hen zou kunnen helpen bij het
beantwoorden van de vraag. Wat opmerkelijk was, was dat de deelnemers de gezichten beter hadden
onthouden als ze die te zien hadden gekregen toen ze in een staat van nieuwsgierigheid verkeerden.
Wanneer een staat van nieuwsgierigheid wordt opgewekt, treden er veranderingen op in de activiteit
in diverse hersencircuits en in de connectiviteit tussen gebieden die betrokken zijn bij geheugen en
beloningen, wat de geheugenopslag ten goede komt. Deze resultaten suggereren dat nieuwsgierigheid helpt bij het leren van bijkomende of willekeurige informatie. Wanneer de nieuwsgierigheid
geprikkeld wordt, vinden er veranderingen plaats in het brein waardoor we beter in staat zijn om te
leren. Kortom, een verhoogde staat van nieuwsgierigheid zorgt voor een vergroot leervermogen.
Nieuwsgierigheid bereidt het brein als het ware voor op het leren en geeft bovendien een gevoel van
beloning.

1.2 Hoe worden kinderen nieuwsgierig?
Nu we weten dat leerlingen informatie beter onthouden wanneer ze nieuwsgierig zijn en dat
nieuwsgierigheid een gevoel van beloning kan geven, rijst automatisch de vraag wat we moeten
doen om leerlingen in een nieuwsgierige toestand te krijgen. Als kinderen iets tegenkomen wat ze
nog niet kennen, dan zie je de nieuwsgierigheid vanzelf ontstaan. Maar hoe wek je nieuwsgierigheid
op als je aan de slag gaat met een onderwerp dat de leerlingen al kennen? De informatieklooftheorie
(information gap theory, Loewenstein, 1994) geeft daar een antwoord op. In deze theorie speelt de
kennis die iemand heeft van een bepaald onderwerp een centrale rol.
Informatieklooftheorie
De informatieklooftheorie ziet nieuwsgierigheid als iets wat opkomt wanneer de aandacht gericht
wordt op een kloof (of gat) in iemands eigen kennis. Zulke informatiekloven geven een gevoel van
gebrek en ongemak, waardoor je gemotiveerd bent om het ontbrekende stukje informatie te krijgen
en dat gevoel van gebrek te verminderen of zelfs te laten verdwijnen. Denk maar aan het gevoel dat
je krijgt bij het uitlezen van een spannend boek of het gevoel dat een cliffhanger in een tv-serie kan
oproepen.
De theorie zegt dat je je eerst bewust moet zijn van een kloof in je kennis voordat je nieuwsgierigheid
kunt ervaren. Je moet dus weten dat je iets nog niet weet om er nieuwsgierig naar te worden. Voor
een leraar betekent dat dat je nieuwsgierigheid bij de leerlingen kunt opwekken door hen te laten
ervaren dat ze bepaalde informatie missen. Prikkel ze met vragen en geef ze nieuwe informatie die ze
zelf aan elkaar moeten zien te linken.
Een voorbeeld: stel je eens de situatie voor dat een leerling basiskennis heeft over een onderwerp,
maar dat specifieke details in zijn kennis ontbreken. Hij weet bijvoorbeeld iets over magnetisme:
dat er twee soorten magnetische polen zijn en welke materialen wel en niet aangetrokken worden
door een magneet. Hij weet dat je een stukje ijzer zelf magnetisch kunt maken, maar hij weet niet
hoe. Volgens deze theorie wordt deze leerling op zo’n moment nieuwsgierig en is hij gemotiveerd
het ontbrekende stukje informatie te zoeken waarmee hij de kloof in zijn kennis kan dichten. Hij wil
weten, of zelf uitzoeken, hoe hij ijzer magnetisch kan maken. Dit kan hij gaan doen door erover te
20

lezen, door te experimenteren met een magneet en een stukje ijzer of door het bijvoorbeeld aan zijn
leraar te vragen.
Hoe groot moet een informatiekloof zijn?
De grootte van een informatiekloof wordt bepaald door twee dingen: wat iemand al weet en wat
iemand wil weten. Dit betekent dat de nieuwsgierigheid niet wordt aangesproken wanneer er geen
informatiekloven zijn of wanneer iemand het gevoel heeft alle kennis over een bepaald onderwerp al
te hebben. Ook zul je geen nieuwsgierigheid ervaren als je nog niets weet over een onderwerp. Deze
theorie zegt verder dat nieuwsgierigheid sterker wordt naarmate je het gevoel hebt dat je de ontbrekende kennis aan het verkrijgen bent en het gat bijna dicht is; denk maar weer aan de cliffhanger
van een tv-serie. In onderstaande figuur zijn drie verschillende groottes van informatiekloven afgezet
tegen de intensiteit van nieuwsgierigheid.

Informatiekloven en de intensiteit van nieuwsgierigheid.

Aan de ene kant moet de informatiekloof niet te klein zijn en een leerling voldoende uitdaging
bieden. Waarom zou een leerling nog willen onderzoeken of een paperclip aan een magneet blijft
hangen als hij weet dat een magneet ijzer aantrekt en een paperclip uit ijzer bestaat?
Aan de andere kant moet de leerling wel het gevoel hebben dat hij in staat is het ontbrekende stukje
informatie te vinden en mag de kloof dus ook weer niet te groot zijn. Waarom zou een leerling de
scheikundige formule van een magneet willen begrijpen als hij nog bijna niets van scheikunde weet?
Een leerling ervaart de hoogste intensiteit van nieuwsgierigheid bij een medium informatiekloof. In
zo’n situatie is zijn interesse gewekt; hij wil zich ergens in gaan verdiepen of iets gaan onderzoeken,
omdat het voldoende uitdagend is, maar wel behapbaar.
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1.3 Neemt nieuwsgierigheid af en welke rol spelen volwassenen hierin?
Hoe ouder, hoe minder nieuwsgierig?
Ons brein is continu op zoek naar nieuwe prikkels die relevant voor ons kunnen zijn. Daarom zijn
alle kinderen van nature nieuwsgierig. Toch zien we dat kinderen naarmate ze ouder worden steeds
minder nieuwsgierig worden. Dat wil zeggen, ze stellen minder vragen op school en hebben geleerd
dat er vaak één goed of één fout antwoord is. Bij kinderen vanaf een jaar of zeven zien we vaak niet
meer die intense nieuwsgierigheid die er bij kinderen van achttien maanden tot ongeveer vijf jaar
vanaf spat (Coie, 1974). Als we nieuwsgierigheid, zoals de informatieklooftheorie zegt, zien als een
noodzaak om het onbekende te begrijpen, dan zal een zevenjarige in vergelijking met een driejarige
minder onverwachte gebeurtenissen en onbekende voorwerpen tegenkomen in het dagelijkse leven.
De verminderde nieuwsgierigheid van een zevenjarige kan voor een deel gezien worden als een
gevolg van de kennis van de wereld die hij al heeft en waardoor veel dingen niet meer nieuw voor
hem zijn. Een andere verklaring is de invloed van volwassenen, zowel leraren als ouders.
Leraren zijn een rolmodel
Onderzoek laat zien dat jonge kinderen meer interesse in bepaalde materialen tonen wanneer een
volwassene zichtbaar maakt hoe nieuwsgierig hij- of zijzelf naar die materialen is (Engel, 2013). De
volwassene is dus een rolmodel voor kinderen bij het tonen van nieuwsgierigheid. Dit zien we op
latere leeftijd ook terug in de schoolcontext, waar leraren een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van de nieuwsgierigheid. Er is een positieve relatie aangetoond tussen de mate waarin een leraar
glimlacht en op een uitnodigende manier met leerlingen praat en de mate waarin kinderen nieuwsgierig gedrag laten zien (Engel, 2011). Leraren kunnen een stimulerende rol spelen door het modelen
(voordoen) van nieuwsgierigheid, het aanmoedigen van nieuwsgierig gedrag, het bedenken van
activiteiten die nieuwsgierigheid aanwakkeren en het aanbieden van nieuwe materialen (Engel &
Randall, 2009; Mol, Boerma, Dekker & Jolles, 2015; Spektor-Levy, et al. 2011; Van der Kooij, Wissink,
Dekker, Mol & Jolles, 2015). Als leraar ben je voor kinderen een belangrijke bron van informatie; ze
kunnen hun vragen aan je stellen en daarmee hun nieuwsgierigheid bevredigen. De leraar speelt een
belangrijke rol bij het aanwakkeren van iets in het kind waardoor het in actie komt en wil ontdekken. Hij kan de kinderen helpen hun vragen uit te breiden en te verfijnen. Ook kan hij de kinderen
uitnodigen en aanmoedigen om op zoek te gaan naar de antwoorden en meer systematisch bezig
te zijn met verkennen en onderzoeken. De nieuwsgierigheid van kinderen kan door de volwassenen
waarmee ze tijd doorbrengen bevorderd worden, maar ook uitgedoofd raken.
Hoe denken leraren over nieuwsgierigheid?
Nu we weten dat leraren een belangrijke rol spelen bij het cultiveren van nieuwsgierigheid rijst de
vraag hoe belangrijk leraren dit vinden en in welke mate ze hier bewust aandacht aan besteden. In
een Amerikaanse studie werd aan leraren gevraagd of ze van een lijst met vijfentwintig kwaliteiten
de vijf kwaliteiten wilden omcirkelen die ze het meest koesteren of aanmoedigen bij hun leerlingen.
Ruim vijfenzeventig procent van de leraren omcirkelden daarbij ‘nieuwsgierigheid’. Echter, toen de
onderzoekers in een open vraag vroegen welke vijf kwaliteiten van hun leerlingen ze het meest
zouden willen aanmoedigen, waren er maar enkelen die ‘nieuwsgierigheid’ noemden. We kunnen
daaruit concluderen dat leraren het aanmoedigen van nieuwsgierigheid passief wel onderschrijven,
maar ze zien het niet allemaal als iets wat ze actief moeten aanmoedigen, voeden of begeleiden
(Engel, 2011).
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Een onderzoeker stelt vragen en moedigt de nieuwsgierige houding van leerlingen aan.

1.4 Van nieuwsgierigheid naar een onderzoekende houding
Het stimuleren van nieuwsgierigheid krijgt nu op scholen voornamelijk aandacht binnen de context
van het onderzoekend leren (Peeters, 2015b). Bij onderzoekend leren is de primaire taak van leraren
niet om kennis over te dragen, maar om leerlingen nieuwsgierig te maken en bij hen een onderzoekende houding te ontwikkelen (Peeters & Van Baren-Nawrocka, 2014; Peeters & Meijer, 2014).
Veel leraren voelen zich onzeker in deze nieuwe rol (Peeters, Van Baren-Nawrocka, & Verhoeff, 2015)
en moeten erin groeien. Werken met nieuwsgierigheid vraagt een andere houding van de leraar,
die bovendien ondersteund moet worden door de schoolleiders en -bestuurders (De Vries, 2007).
Hoofdstuk 2 biedt een leidraad om met onderzoekend leren aan de slag te gaan. Daarbij wordt ook
aandacht besteed aan de rol van de leraar en wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende
niveaus van onderzoekend leren.
Wil je meer lezen over hoe je de nieuwsgierigheid van je leerlingen kunt bevorderen? Het WKRU heeft
hierover recent een aantal artikelen gepubliceerd in het vakblad Jeugd, School en Wereld. Daarin worden
suggesties gedaan voor de manier waarop je de informatieklooftheorie in de klas kunt toepassen en krijg
je tips voor het aanmoedigen van de nieuwsgierigheid en het stimuleren van vragen stellen (Dinghs &
Peeters, 2015; Peeters, 2015a, 2015b). De link naar deze artikelen is te vinden op onze website. 
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Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit (WKRU)
Dit boek is een uitgave van het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit (WKRU). Het WKRU is
in 2009 opgericht als eerste wetenschapsknooppunt van Nederland. Het WKRU heeft als missie het
bevorderen van de nieuwsgierige en onderzoekende houding van kinderen en (aankomend) leraren.
Om dit te bereiken organiseert het WKRU diverse activiteiten waarbij een verbinding wordt gelegd
tussen (basis)scholen, pabo’s en onderzoekers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc.
Het WKRU legt deze verbinding tussen universiteit en het primair en voortgezet onderwijs door
een samenwerking tot stand te brengen tussen onderzoekers en leraren. Daarbij wordt wetenschap
letterlijk de klas in gebracht. De expertise van het WKRU ligt op het gebied van onderzoekend leren,
een didactiek waarin een onderzoekende houding wordt gestimuleerd. In de afgelopen jaren heeft
het WKRU daarom diverse materialen en hulpmiddelen ontwikkeld die leraren kunnen inzetten in
hun klas. Op deze manier worden de verschillende werkvelden samengebracht en komen leraren en
leerlingen in aanraking met wetenschap.
Activiteiten
Het WKRU biedt verschillende activiteiten aan voor leraren, scholen en onderzoekers. Zo gaan er
elk jaar drie projectteams van leraren, studenten en onderzoekers aan de slag met het vertalen van
wetenschappelijk onderzoek naar projecten onderzoekend leren in de klas. Daarnaast organiseert
het WKRU jaarlijks de Winterschool, een professionaliseringsdag over wetenschap, wetenschapseducatie en onderzoekend leren. Gedurende het schooljaar worden er cursussen en studiemiddagen
aangeboden over onderzoekend leren. Bij het project ‘Onderzoeker in de klas’ brengen wetenschappers een bezoek aan een klas op de basisschool. Voor VO-docenten is een netwerk opgericht,
waarbinnen tweemaal per jaar een studiedag wordt georganiseerd. Meer activiteiten van het WKRU
zijn te vinden op de website van het WKRU.
Onderzoek
Het WKRU houdt zijn expertise over overzoekend leren continu up-to-date, zodat het leraren optimaal kan professionaliseren in het vormgeven van deze didactiek. Dit gebeurt onder andere door
onderzoek te doen naar good practices. Hierover wordt gepubliceerd in vaktijdschriften voor het
basis- en voortgezet onderwijs en in wetenschappelijke tijdschriften. Een overzicht van alle WKRUartikelen is te vinden op de website.
www.wkru.nl
www.wetenschapdeklasin.nl
@wkru1
http://lnked.in/WKRU1
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