
III

Wetenschappelijke doorbraken de klas in!

Waarnemen en bewegen, Onder invloed en Gevaarlijke 
ideeën

Hoofdstuk 3: Onder invloed

wetenschapsknooppunt
Radboud Universiteit



IV

Colofon

 Elke Jacobs
 Inhoud & Vorm, Madelon van Honk, Nathan Tax 

Eerste druk, januari 2014 
ISBN : 978-90-818461-2-7

Wilt u een exemplaar bestellen?
Ga naar: www.wkru.nl/boek 

Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit Nijmegen
Heyendaalseweg 135 – postvak 77
Postbus 9010 
6500 GL  Nijmegen
Nederland

E-mail: infowkru@ru.nl

Internet: www.wkru.nl

2014 Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit Nijmegen  

 om een 



81
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Onder invloed

3.1 Onderzoek naar middelengebruik  

‘Onder invloed’

Rutger Engels (hoogleraar), Marloes Kleinjan (universitair docent), Roel Hermans (postdoc), Carmen 
Voogt (promovenda) en Josje van Onna (docent/beleidsmedewerker). Allen zijn werkzaam op de afdeling 

Vroeg, vaak en veel

-

-
holgebruik en andere alcohol gerelateerde excessen. Het alcoholgebruik onder jongeren lijkt 

gedronken. Wat voor alcohol geldt, gaat grotendeels ook op voor roken. Ondanks de bekendheid 

-

een directe invloed op het gedrag van jongeren: binnen de groep bestaan ideeën en normen 

krijgen het eerste drankje of sigaretje rechtstreeks aangeboden. Vaak gaan jongeren mee in de 

Jongeren drinken en roken vaak in het bijzijn van hun vrienden.
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Conformiteit -
ken en vervolgens hun gedrag en meningen op die anderen afstemmen. Drinken of roken in een 
niet-sociale context is bij jonge mensen minder gebruikelijk. Vanwege de sociale invloed en het 

in de processen die bepalen wanneer en hoeveel

Naast de sociale omgeving spelen ook de media een steeds grotere rol in het leven van jongeren. 

te gaan drinken. 

gebruik van middelen te toetsen, kunnen we meer te weten komen over hoe en waarom het 

Onderzoek 1. 
alcoholgebruik van jongeren. 

hiervoor is dat het drinkgedrag van anderen dient als een belangrijke sociale norm voor de 

-

voorbeeld voor het eigen gedrag, waarbij jongeren hun drinkgedrag aanpassen aan dat van de 
andere jongeren om hen heen. 

-
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beoordelen of discussiëren over allerlei onderwerpen.

eigen drinktempo bepaalden. Dit imiteren gebeurde vaker wanneer beide personen alcohol 

vooral alcohol-gerelateerd is. 

Het Barlab van de Radboud Universiteit 

van jongeren geobserveerd door middel van 
geheime camera’s. 

Barlab. Hier kan de onderzoeker meekijken met 
wat er gebeurt in het Barlab en het gedrag van 
de proefpersonen nauwkeurig observeren.
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gedrag nauwkeurig met behulp van geheime camera’s.

op de invloed die uitgeoefend werd door de groepsleden. De sociale invloed op drinkgedrag 

mannen en vrouwen in de groep bleek echter wel bepalend voor het alcoholgebruik: hoe groter 

die veel drinkt, drinken zij gemiddeld twee keer zoveel dan wanneer zij samen drinken met iemand die 
weinig of geen alcohol drinkt. 
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Onderzoek 2. -
bruik van jongeren. 

-

alcohol te gaan drinken. 

-
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• 

Een voorbeeld van een campagne gericht op ouders is de campagne ‘Voorkom alco-
holschade bij uw opgroeiende kind’. Voorbeelden van recente campagnes direct gericht 

•  is gericht op groepen met een verhoogd risico op middelengebruik, 
bijvoorbeeld kinderen van ouders met alcohol- of drugsproblemen of kinderen die in 
probleemwijken wonen. 

Er bestaan dus verschillende vormen van pre-
-

rimenteergedrag en excessief middelengebruik. 
-

dus of het programma doet wat het moet doen. 

gemeten. Een gerandomiseerd vergelijkend 
randomized 

controlled trial

-
sonen die we vervolgens willekeurig verdelen 

-

-

het programma volgen hun gedrag veranderen 

drinken, of ouders worden strenger in hun com-

met de controlegroep. 

richt op ouders van kinderen op de basisschool om te voorkomen dat kinderen beginnen met 
roken. Dit programma heet ‘Rookvrije Kids’
‘Preventure’

via scholen aangeboden. Hieronder beschrijven we beide programma’s.

De universele oudercampagne Voorkom 
alcoholschade bij uw opgroeiende kind 
wordt uitgevoerd door het Trimbos 

andere het ministerie van VWS.
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Onderzoek 3. 
Ouders spelen een belangrijke rol bij het middelengebruik van hun kinderen. Ouders kunnen 

normen of meningen over het roken van hun kinderen. Zo kunnen ouders het middelengebruik 

kinderen. De invloed van ouders kan echter ook aangewend worden om het gebruik van mid-

gebruik van dit laatste principe en is gericht op leerlingen en ouders van groep 8. Het project 

-

kinderen die het programma met hun ouders volgden roken in vergelijking tot de controlegroep. 

Ouders kunnen hun kinderen beïnvloeden door 
het verkeerde voorbeeld te geven. met elkaar in gesprek te laten gaan over roken.
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Onderzoek 4. 

-

-
lijkheidskenmerken lopen een groter risico om problemen met middelengebruik te ontwikkelen. 

-

 

“Ik heb geleerd dat ik niet direct het eerste hoef te doen wat in me opkomt.” 

doen, voordat ik ook echt iets doe.”

-
-

bijdraagt aan minder gevaarlijk drinkgedrag. 

gedrag bij een bepaalde doelgroep te verbeteren. Hieronder volgt een beschrijving van een 

‘Watdrinkjij
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Onderzoek 5. 
Een groot deel van de Nederlandse jongeren in 

drinkt veel en vaak alcohol. Met name studen-
-

hol dan andere jongeren. Studenten drinken 

-

hoe hoger het alcoholgebruik, des te groter het risico op schade en hoe meer alcohol er per 

alcoholgebruik van studenten te reduceren, is daarom wenselijk. 

‘Watdrinkjij -
-

student beantwoordt eerst een aantal vragen en ontvangt vervolgens persoonlijke feedback op de 
gegeven antwoorden. Na het ontvangen van de persoonlijke feedback krijgt de student toegang 

verminderen van het alcoholgebruik. De student stelt persoonlijke doelen en maakt plannen over 

De website ‘Watdrinkjij’ biedt persoonlijke feedback over het alcoholgebruik van de student

Watdrinkjij
studenten met elkaar werden vergeleken. De studenten in de experimentele groep werden aan 
de website ‘Watdrinkjij

met het feit dat het alcoholgebruik bij studenten varieert per dag, per weekend en per week. 

-
methode ontstaat er een gedetailleerd beeld van het alcoholgebruik van studenten. Daarnaast 

Studenten drinken veel en vaak alcohol.
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worden verricht, namelijk thuis achter de computer of op een andere plek waar de student op 
dat moment is. Momenteel worden de dagboekgegevens van de studenten geanalyseerd om 

Watdrinkjij’. De eerste – en dus 
Watdrinkjij’ 

Wil je ook de screeningtest invullen en persoonlijke feedback ontvangen omtrent je alcoholge-
www.watdrinkjij.nl.

Conclusies 

Meer dan ooit wordt middelengebruik bij jongeren onder de 18 beschouwd als een onderwerp 
-

decennia. Zo is inmiddels grote vooruitgang geboekt in het ophelderen van de risicofactoren 
-

-

het terugdringen van middelengebruik bij jongeren door in te grijpen voordat er daadwerkelijk 

Wat kunt u als leraar op school doen om middelengebruik te beperken?

ondeschool.info.
Besteed op school aandacht aan de risico’s van roken en alcohol, bijvoorbeeld door middel van 
ouderavonden over alcohol en roken. Mocht u een leerling betrappen op het experimenteren 
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-
heid bestaat dat kinderen juist nieuwsgierig worden en eerder enthousiast worden om het uit 

van basisschoolkinderen, of aan ouders en kinderen samen, een verstandiger aanpak.

Gebruikte bronnen en aanbevolen literatuur 
• 

jongeren.’ In: Kind en Adolescent, 31, 221-233.
• 

Kind en Adolescent, 31, 234-246. 
• 

• h
• 
• 

dataan.nl

Prof. dr. Rutger Engels

-

wetenschappelijke, ook een sterke maatschappelijke impact. Zijn studies kregen in de 
-

over de invloed van ouders op het drinkgedrag van hun kinderen 

Daarnaast is Engels concrete samenwerkingsverbanden aan-

evidence-based -
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Rutger Engels wint de Huibregtsenprijs 2011²
Datum bericht: 8 november 2011

winnaar van de Huibregtsenprijs 2011. Engels ontving de prijs voor zijn baanbrekend 
onderzoek naar de beginfasen van verslaving bij adolescenten.

Vernieuwend en maatschappelijk belang

Engels was compleet verrast en is erg trots op de prijs. ‘Het resultaat van teamwerk. 

Ouderlijke regels

-

van ouders die op dit punt strenge regels stellen, gaan minder snel roken of drinken. Het 

Verwijzingen

nl

ru.nl/@829728/pagina/
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3.2 Project ‘Onder invloed’ de klas in!

-

roken en drinken.

In paragraaf 3.2.1 wordt het uitvoerige project dat uitgevoerd is op basisschool De Lanteerne 

www.wkru.nl/boek of rechtstreeks via 
www.wetenschappelijkedoorbrakendeklasin.nl.

Westervoort. Dit project is uitgevoerd in een Leonardoklas voor hoogbegaafde kinderen, wat het 

-

Kristel Arntz (lerares basisschool De Lanteerne), Liza Mourad (lerares basisschool De Lanteerne), 
Pauline Kusters (ALPO-studente aan de HAN).

Wetenschap en techniek op basisschool De Lanteerne
De Lanteerne
Basisschool De Lanteerne is een Jenaplanschool met ongeveer 600 leerlingen. Binnen het 

Leerplein op De Lanteerne

daar buiten, werken we steeds meer vanuit de leervragen van de kinderen. Dit vergroot hun 

waarin kinderen vanuit verwondering kunnen leren. Hier ontwikkelen de kinderen kennis, kunde 

vraag van het kind het vertrekpunt. De ervaring leert dat het komen tot een goede leervraag 
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Samenwerking met het Wetenschapsknooppunt

Dit is het tweede jaar dat De Lanteerne samen-
werkt met het Wetenschapsknooppunt. Vorig 
jaar hebben twee bovenbouwklassen meege-
daan aan het project ‘Uniek door foutjes in je 

-

leerlingen leerden op inhoudelijk gebied veel 

enthousiast waren om opnieuw mee te doen met 
een project van het Wetenschapsknooppunt. Dit 
jaar willen we tot nog meer verdieping komen. 

Het project 

6,7 en 8. De Bijenkorf doet voor het tweede achtereenvolgende jaar mee. 

twee uur centraal. Daarnaast kregen de kinderen, met name in de loop van het project, ook 

van gegevens. Ook in de blokuren werd er nog aan gewerkt. 

eerste weken veel intensiever was dan verderop in het project.

Waarom is dit thema interessant voor het basisonderwijs?
Hoewel vooral de jongsten van de groep nog ver afstaan van de onderwerpen ‘roken’ en ‘alcohol’, 

Kinderen aan het werk op het leerplein.
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Door met dit project heel bewust aandacht te schenken aan dit 
-

maken. Door het begrip groepsdruk te verkennen, willen we de 

persoonlijke als het maatschappelijke belang ervan is groot. 

Doelstellingen 

• 
• 

Vaardigheidsdoelen (o.a. onderzoeksvaardigheden en andere wetenschappelijke 
procesvaardigheden)
• 
• 
• 
• 
• 

Samenwerkingsdoelen 
• 

• 
• 

• De kinderen staan open voor meningen van anderen als het gaat om roken en alcohol en 
kunnen hierover discussiëren;

• -
woordelijkheid te nemen.

Maatschappelijke doelen 
• 

de universiteit;
• 

Rokende jongere in de klas.
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Leerkrachtvaardigheden die nodig zijn in dit project

Achtergrondkennis onderzoekend leren
-

verder te ontwikkelen. Het is daarbij van belang om aan te sluiten bij de belevingswereld van 
hun eigen 

en kun je de lessen vanaf een bepaalde stap dus ook minder strak voorbereiden. Je moet direct 

-

kwaliteiten te gebruiken en verder te ontwikkelen.

Wetenschapsonderwijs vormgeven
Naast de begeleidende de rol, ontwikkel je als leerkracht ook bekwaamheid in het geven van 

inhoud en het thema van de wetenschappelijke doorbraak. 

Kerndoelen

Dit thema en de manier van werken geven invulling aan de volgende kerndoelen:

-

discussiëren. 



98

Onder invloed

of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren. 

en kleur. 

Rekenen/ wiskunde
26 De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetal-

als consument.

en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. 

Drama

rol. Dit was ook het geval bij de posters en tekeningen die de leerlingen op het Leerplein maakten 
over het project ‘Onder invloed’. 

Taal
Taal speelde een belangrijke rol bij de voorbereiding en de verwerking. Zo moesten er brieven 
gestuurd worden naar leerkrachten van andere groepen om toestemming te vragen voor het 

-

hun persoonlijke mening en werden uitgenodigd om hun gevoelens onder woorden te brengen.
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Burgerschapsvorming
Tot slot is ook burgerschapsvorming in dit project belicht. Leerlingen werden tot nadenken 

leefomgeving en in de samenleving. 

onderwijs raakt.

Wat vooraf ging…. de Radboud Science Awards 
Voorafgaand aan stap 1 dient eigenlijk eerst een andere belangrijke gelegenheid genoemd te 

?
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De echte start van het project

eens ben. Er was weinig aanmoediging nodig; de discussies ontstonden al snel.

Kinderen vragen een handtekening aan een van 
de winnaars, Rutger Engels. de genomineerden en de uitreiking.

301. Discussie in de klas over de 
stellingen.

De zeven stellingen
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veel consensus over was, betrof stelling 7. Hoewel een enkeling bang was voor ‘dronkenschap 

mening dat er wel gerookt en gedronken mag worden op sportclubs. Daarnaast was het opval-

Uit het onderzoeklogboek van een leerling.
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Nadat iedereen een beetje warm was 
gelopen voor het onderwerp, werden de 

experiment, het beroemde experiment van 

was voor ons om kinderen kennis te laten 

groepjes van vijf de opdracht om de lengte 
van een aantal lijnen te vergelijken met een 
voorbeeldlijn en te beoordelen welke lijn 
of lijnen even lang waren. Vier van de vijf 
kinderen in een groepje kregen de opdracht 
om bij de laatste serie lijnen een fout ant-
woord te geven. Interessant was vervolgens 
het antwoord van dat vijfde groepslid: gaat 

van dit experiment was. In enkele groepjes gingen de leerlingen ook daadwerkelijk ‘mee’ en 

A B C

Asch-experiment, welke lijn is even lang als de eerste? 

Uitleg (aan vier van de vijf kinderen)

Op iedere kaart staan 4 lijnen.
De eerste lijn is een voorbeeldlijn.

De eerste vier keer geef je het juiste antwoord.

Op iedere kaart staan 4 lijnen.
De eerste lijn is een voorbeeldlijn.
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samen over te praten. 

voorbeelden van conformity te geven: 
• 

aanpassen aan het gedrag anderen. Wanneer een ‘proefpersoon’ merkt dat alle mannen 

al is dat gedrag van de omgeving niet heel logisch. 
• Maar als mensen door conformisme niet meer reageren op een brandalarm, is de grap er af 

-

hebben met conformeren/ groepsdruk 
was het doel van de volgende stap. De 
leerlingen kregen de opdracht om kort 

wat eigenlijk voortkwam uit groepsdruk 
ofwel uit het conformeren aan een 
groep. Bijna iedereen kende wel een 

liever meegaat met de groep dan dat je 
ertegen in gaat. Dat je van dit papiertje 
vervolgens een propje mocht maken om 
dit in het midden van de kring te gooien, 
maakte het alleen maar aantrekkelijker. Kinderen beschrijven hun groepsdruk ervaring.

Stap 2. Thema ‘Onder invloed’ verkennen?
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Enkele voorbeelden die de leerlingen beschreven:
• 

• 
• 
• 

• 

• 
• -

Opdracht rollenspel

de groep of niet.... Op het ‘moment suprême’ mochten de kinderen stoppen; een beslissing 
nemen hoefde nog niet.

• 
blikje bier doorgegeven. Jij wil hier eigenlijk niet aan meedoen....

• 

• 

• Je hebt een geweldig weekend gehad. Je hebt namelijk kaartjes gekregen voor een 

de weekendkring over te vertellen. Maar dan kom je op school en hoor je vrienden en 

start….
• 

om te gaan belletje lellen bij huisnummer 10. Jij weet echter dat daar een oude mevrouw 
woont, die slecht ter been is en je wil hier eigenlijk niet aan mee doen….

• 

• Je mag van je ouders voor het eerst naar een verjaardagsfuif. Er komt een superleuke 

staat te roken. Eigenlijk wil je dit niet, maar je wilt de jongen/het meisje wel heel graag 
beter leren kennen…
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-

er een luidkeels ‘Aaaah’, waaruit alleen maar 
te concluderen is dat de kinderen enthousiast 

leerlingen een ‘einde’ bedacht voor de toneel-

Bezoek aan het barlab van de universiteit

proefpersonen van die middag. Bij de start werden de kinderen in twee groepen verdeeld. De 

en ging aan het werk met drie verschillende opdrachten.

Opdracht Tegengestelde belangen
Het spel gaat als volgt: er ligt een vel papier op tafel waarop een E / 3 / M / W staat, het is 

de hoogte van de rol van de andere drie. Zij gaan een discussie voeren over het symbool en de 
ware betekenis ervan. 

niet mogen overleggen. Daarna legt de leerkracht het symbool op tafel en de spelers beginnen 
met het spel.

Rollenspel voorbereiden.

uitvoeren.
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Kinderen spelen de M&M-proef in het barlab. Het bakje M&M’s.

consensus bereikt worden. De vraag is of de kinderen tot consensus komen. De leerkracht 

De M&M-proef

Enkele opdrachten van het bordspel

In Nederland mag je in scholen en 
restaurants niet meer roken. geraakt, begin opnieuw.

verslaafd.
Pak 4 m&m’s

om 23:00 uur de alcohol uit je lijf verdwenen.
Pak 4 m&m’s

Je hebt je vriend geholpen om te stoppen 
met het drinken van alcohol, ga vier 
plaatsen vooruit.
Pak 4 m&m’s

Je vrienden hebben je gevraagd ook te 

plaatsen vooruit.
Pak 4 m&m’s

Bekijk een groepje dat de opdracht uitvoert en kijk naar de discussie tussen de 
304. Opdracht Tegengestelde belangen.
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dit bordspel gespeeld werd een grote lamp stond, met daarin verborgen een camera die alles 

van het spel waren, namelijk:
• Versie 1: De kinderen starten met het spel, er staat een bak met M&M’s op tafel, hier wordt 

• Versie 2: De kinderen starten met het spel, er staat een bak met M&M’s op tafel en de 
“Laat deze M&M’s nog maar even staan”. Een heldere opdracht, maar er is 

• Versie 3: De kinderen starten met het spel, er staat een bak met M&M’s op tafel. Waarom 
-

tenkaartjes. Daarop staat namelijk wanneer en hoeveel M&M’s de kinderen mogen pakken. 

“Oh nee, we zijn gewoon gefopt.” 

De opname van de verborgen camera.
verborgen camera’s.

305 
Verborgen camera’s bekijken.
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Leerkrachtvaardigheden 

is het van belang dat je als leerkracht goed het verschil weet tussen verschillende vragen en 

Bezoek van Roel Hermans

Onderzoeker Roel Hermans op bezoek.

1
2
3

Plan
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Samen oefenen met het opstellen van een onderzoeksplan

de verschillende onderdelen die aan bod komen bij het 

hand van dit fragment kregen de leerlingen de opdracht om 

Criteria voor een goede onderzoeksvraag

-

de voorwaarden voldoet. Is de vraag:
• 
• 
• 
• 

Steeds als het antwoord op een vraag ‘ja’ is, gaat de leerling naar de volgende vraag, anders valt 

Het onderzoeksplan invullen aan 
de hand van het fragment uit De 
Wereld Leert Door.



110

Onder invloed

Onderzoeksplan ingevuld door onderzoekers van de RU over hun eigen onderzoek naar eetgedrag van 
jonge vrouwen. 
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Oefenen met het vragenmachientje
Om de leerlingen bekend te maken met 
de termen van het vragenmachientje en 
de valkuilen te leren herkennen, kregen 

verschillende onderdelen niet voldeed en 

kunnen komen. De uitdaging was om de 
‘mol-vraag’ te ontdekken: de vraag die 

-
-

Oefenen met het vragenmachientje.

306. Oefenen 
met het vragenmachientje.

Het vragenmachientje.
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Vragen voor het vragenmachientje binnen het thema ‘planten’ 

• ‘Wat groeit sneller: een plantje met veel zon of een zonder zon en wat helpt hierbij: veel 
of weinig water?’ 

• ‘Wat is de favoriete plant van meisjes?’ 

• ‘Wat gebeurt er als je een plant verplaatst?’ 

kanten op. Ook met ‘een plant verplaatsen’ kun je nog alle kanten op: van de Noordpool 

• ‘Welke plantensoorten zijn het meest bekend bij de kinderen uit onze klas?’

machientje moeten komen.

• 

• ‘Zijn jongens of meisjes uit de bovenbouw van De Lanteerne vaker kleurenblind?’ 

passend bij het thema ‘planten’. 

naar! 

Ideeën voor eigen een onderzoek opperen
-

stapeltje post-it blaadjes. De opdracht voor ieder groepslid was om op het blaadje een idee voor 

op het karton en ontstond er een ordening van wat bij elkaar hoort. Uiteindelijk kreeg ieder 
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Voorbeelden van de eerste vragen op het karton waren:
• ‘Hoe raak je verslaafd aan roken en/ of drinken?’
• ‘Doen mensen sneller mee aan groepsdruk als ze dronken zijn?’
• ‘Welke kinderen doen sneller mee aan groepsdruk? Kinderen uit de onderbouw (Vlinders), 

de middenbouw (Waterlelies) of de bovenbouw (Bijenkorf)?’ 

vragenmachientje werd gehaald, bleek echter dat ‘groepsdruk’ nog niet voldoende afgebakend 

-

uit te spreken: Wanneer willen jullie dit 

haalbaarder was om hun vraag te veran-

vraag: ‘Worden kinderen van groep 8 van 
De Lanteerne beïnvloed door de verpak-
king van chips?’

Bekijk een gesprek tussen leerlingen over de geschiktheid van hun eigen vragen 
307. Het vragenmachientje gebruiken voor de eigen vragen.

Bekijk ook een gesprek tussen de leerkracht en de kinderen over de vragen van 
308. Hulp van de 
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De vragenmuur en de poster onderzoekend leren. Vragen op de vragenmuur.

Rolverdeling 
-

iedere rol horen eigen taken. De groepjes gaan met elkaar in overleg om tot een rolverdeling 
te komen. 

Onderzoeksvragen van klas de Bijenkorf 

nieuwsgierig geworden naar de invloed van groepsdruk bij het doen van iets dat eigenlijk niet 

• ‘Wie doen er sneller mee aan groepsdruk in de vorm van eten, jongens of meisje uit de 
middenbouw van De Lanteerne?’

• 
uit groep 6, groep 7 of groep 8?’

• ‘Worden kinderen van groep 8 van De Lanteerne beïnvloed door de verpakking van chips?’

Daarnaast waren leerlingen nieuwsgierig naar het ontstaan van roken; twee groepjes hebben 

• ‘Waardoor zijn ouders van kinderen uit de Bijenkorf begonnen met roken?’
• ‘Wanneer en waarom zijn mensen (nu tussen de 20 en 30 jaar) begonnen met roken?’ 

309. 
Leerlingen geven elkaar feedback op de onderzoeksopzet.
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‘Durven kinderen uit de Springplank (andere klas) aan te geven dat ze weleens last hebben 
(gehad) van groepsdruk?’ 

Wetenschapsknooppunt deelnamen. Groep 7 en 8 mocht vorig jaar immers ook al meedoen 

Onderzoeksplan ‘Waardoor zijn ouders van kinderen uit de Bijenkorf 
begonnen met roken?’ 

1. Wat is het onderwerp?
 Roken

2. Wat gaan we onderzoeken?
 Wat is de onderzoeksvraag?
 Waarom begonnen mensen in je omgeving die 20 t/m 25 jaar zijn met roken?

3. Wat zal volgens ons het antwoord zijn op de onderzoeksvraag?
 Omdat ze bij populaire mensen willen horen.

 proefpersonen)
 Mannen en vrouwen, 20 t/m 25 jaar, ongeveer 35

5. Hoe gaan we het onderzoek precies aanpakken? Wat gaan we precies meten? 
 Wanneer en waarom je begint met roken.
 
 We geven de proefpersonen een vragenlijst die ze moeten invullen.
 
 Hetzelfde: De vragenlijst, een brief waarin we vragen of ze mee willen doen.
 Anders: proefpersonen
 
 Vragenlijsten, een brief waarin we vragen of ze mee willen doen, een computer   
 om de brief te typen.
 
 In Excel

6. Hoe gaan we het onderzoek presenteren?
 (waarschijnlijk) met een powerpoint. 
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Vragenlijst onderzoek beginnen met roken.

beter wat er van hen verwacht werd, waardoor hun startvragen al veel kleiner en haalbaarder 
waren dan die van vorig jaar. 

Onderzoeksvragen van klas de Morgenster

• ‘Welk gedrag wordt in de kring het meest gekopieerd: kuchen, een gebaar nadoen of schoe-

• 
alcohol nu méér dan mensen die later zijn begonnen met alcohol drinken?’

• ‘Eten jongens of meisjes meer soesjes als ze anderen zien eten?’
• 
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van alles gebeurd. Zo moesten er proefpersonen geregeld worden en moest aan de leerkrachten 
van de betrokken leerlingen toestemming gevraagd worden.Het was de verantwoordelijkheid 

moesten worden op het belang van een goede voorbereiding, ontbrak het in het algemeen niet 

‘Wie doen er sneller mee 
aan groepsdruk in de vorm van eten: jongens of meisjes uit de middenbouw van De Lanteerne?’ 

Stap 4. Uitvoeren onderzoek
1

3
2?
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Enkele voorbeelden van uitgevoerde onderzoekjes

‘Wie doen er sneller mee aan groepsdruk in de vorm van eten: jongens of meisje uit de mid-
denbouw van De Lanteerne?’

van haar groepsgenootjes die het spelletje met de proefpersonen ging spelen toch wat chips. 

kind ook iets pakte. 

‘Wanneer en waarom zijn mensen (nu tussen de 20 en 30 jaar) begonnen met roken?’ 

‘Welk gedrag wordt in de kring het meest gekopieerd: kuchen, een gebaar nadoen of schoe-

-

waardoor achteraf de conclusie kon worden getrokken dat het kuchen de meest gekopieerde 
handeling was.

uit de middenbouw van De Lanteerne?

wanneer en waarom zijn mensen (nu tussen de 20 en 30 jaar) begonnen met roken?
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Naam : __________

Geachte meneer/mevrouw,

Op basisschool De Lanteerne hebben wij het project: Onder invloed. Wij leren om zelf 

onderzoek te doen en wij mogen een eigen onderzoek maken. Hierbij vragen wij u om een 

bijdrage aan ons onderzoek te leveren. 

Ons onderzoek gaat over roken. Wij onderzoeken wanneer en waarom mensen van 20 

t/m 30 jaar begonnen met roken. Als u mee wilt doen aan ons onderzoek, dan moet u 

de vragenlijst op de volgende bladzijde invullen. Wij zouden het fijn vinden als u deze 

brief zo snel mogelijk (vóór 12 april) terugstuurt naar het adres van degene die u deze 

brief heeft gegeven, ook als u niet mee wilt doen. Het adres van degene die deze brief heeft 

gegeven is: ………………………….

………………………….

Alvast bedankt voor uw bijdrage! 

Met vriendelijke groet, 

een onderzoeksgroepje van de Bijenkorf, 

De Lanteerne
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‘Als een meisje uit de bovenbouwklas een armband mooi vindt en de rest van de groep niet, 
vindt het meisje de armband dan nog steeds mooi?’ 

die daar ‘toevallig’ lag wel of niet mooi vonden, werd verschillend antwoord gegeven. Het 

Hierbij werden vragen gesteld als:
• 
• 

• 

overhalen tot een andere mening over de armband.

De leerlingen moesten conclusies gaan trekken uit de gevonden resultaten. Hiervoor werd 

Op de laatste maandagmiddag van het pro-

de rest van de groep gepresenteerd. Middels 

-
senteerd werd, hadden de opdracht om het pre-

Bekijk een gesprek tussen de leerkracht en de kinderen over conclusies trekken 
312. Conclusies trekken, hoe doe je dat?

Onderzoeksresultaten presenteren in een 
staafdiagram.

Stap 5. Concluderen

Stap 6. Presenteren
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Noot: de leerlingen spreken in het journaal over het wel of niet gefopt worden van de proefper-

chips uit de voorkeursverpakking het lekkerst te vinden, gefopt waren. 

Gedurende het project hebbende leerlingen ook de opdracht gekregen om een gedicht te schrij-
ven over het onderwerp. Hieronder enkele voorbeelden van de dichtwerkjes:

Stelen is iets wat niet kan,
maar waarom doen mijn vrienden het dan?
Vinden ze het stoer of cool?
Krijgen ze ervan een blije smoel?
Hebben ze niet veel poen?
Ik vind dat het niet kan,
maar ze gaan gewoon hun gang.
Als ik zeg wat ze vinden dan, 
gaan ze opmerkingen maken over mijn haar. 
Vinden ze me raar. 
Wat als dat zo is?
Weet je, ik zeg gewoon helemaal niks. 

Ik moet je iets vertellen, 
er waren rellen. 
En mijn vrienden gingen er naar toe, 
maar ik zei ik ben moe. 
Eigenlijk was ik niet moe,
maar ik wou er niet naar toe. 
Toch ging ik mee.
Ook al was het niet oké. 
Als ik niet was meegegaan, 
dan schopten ze me naar de maan. 
Nee, dat zouden ze niet doen. 
Ze stelen alleen maar poen. 
Dan vinden ze je fijn. 
Fijn zoals je bent, 
en ook zoals jij ze kent.
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van de kinderen. 

Wat ging er heel goed? Waarom?
• De voorbereidingen, omdat we alles op een rijtje hadden. 

Wat zou je een volgende keer anders doen? Waarom?
• 
• Misschien iets meer proefpersonen. 

Hoe vond je het om in groepjes een onderzoeksvraag te bedenken en te onderzoeken?
• 

Wat heb je in dit project geleerd over groepsdruk, roken en drinken?
• 

wel stevig in mijn schoenen. 
• 
• Dat groepsdruk heel vaak voorkomt.
• Dat mensen vaak te vroeg beginnen met roken of drinken.
• Dat het meestal gebeurt als je het niet door hebt.

Wat heb je geleerd over samenwerken?
• Dat je samen beter werkt dan dat je het allemaal alleen doet.
• Dat het goed kan met oudere of jongere kinderen, maar dat je goed moet luisteren naar elkaar. 
• 
• 

Wat heb je geleerd over onderzoek doen? 
• Dat je het goed moet voorbereiden.
• 
• 
• 
• Dat het belangrijk is een stappenplan te maken. 
• 

Noem drie andere dingen die je geleerd hebt in het project.
• Dat je soms dingen doet die je niet wilt.
• 
• 
• 
• 
• Dat het moeilijk is om groepsdruk tegen te gaan.
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Thema ‘groepsdruk’ sluit goed aan bij de belevingswereld
-

en tabak, ook al riep het onderwerp wel veel vragen op. Toch konden we aansluiten bij de 
belevingswereld van de leerlingen. Toen de groepsdruk om de hoek kwam kijken, was dat een 

groepsdruk bij andere kinderen en de nieuwsgierigheid naar de uitkomsten hiervan was voor 
veel leerlingen de belangrijkste drijfveer achter dit project en smaakte al snel naar meer.

Aanbevelingen voor leraren

Talenten van leerlingen

project wel een beter begrepen hoe het komt dat iemand begint met roken of alcohol. Uit de 
vragenlijsten is gebleken dat dit samenhangt met groepsdruk. 

komen staan. Het benadrukken van de stappen en het duidelijk maken in welke fase van het 

er een uitspraak over konden doen. Daarnaast was het kijkje in de keuken van wetenschappers 
voor veel kinderen echt een openbaring. 
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Te denken valt aan:
• 
• Een ’Onder invloed’- krant maken met daarin de testresultaten van de leerlingen.
• 
• 

is om bij je standpunt te blijven.

Tijdsinvestering

omdat je taal- en spellingsonderwijs, rekenen en handvaardigheid ineens over groepsdruk of 
-

idee op te leggen.

Bron 
Geraadpleegde website

rokendrinken.nl/

Verwijzingen 

I_M

www.ophetbot.be/sites/defaul ormisme%20bij%20
brand-318.wmv

veringen/1329191

Overige auteurs

• 
• 
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3.2.2 Project ‘Onder invloed’ op de Leonardo-afdeling  
 van basisschool Montessorischool Westervoort

Marijke Weijland (lerares) en Monique Schaminée (lerares)

Wetenschap en techniek op basisschool Montessorischool Westervoort

-

een rol spelen.

Leonardo-afdeling

Binnen de Leonardo-afdeling werken we twee keer per jaar aan een project waarin leerlingen 

Eerdere ervaringen met Wetenschap en Technologie en onderzoekend leren

• 

vragen opsturen die te maken hebben met het onderwerp.
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• Het landelijke project Mediamasters, dat wordt georganiseerd door vijf toonaangevende 

• 
Voedingscentrum. 

Het project 

-
ben 14 lessen besteed aan dit project. Het is dus een groot project, waarbij we dan ook vooral 

Wat levert zo’n project op?

-

De keuze voor het onderwerp

onderwerpen en mogelijkheden om in de groep met Wetenschap en Technologie aan de slag 

voor het onderwerp ‘Onder invloed’. 
Wat dit onderwerp voor de leerlingen interessant maakt, is dat het hun bewust maakt van de 
invloed die mensen op elkaar hebben, van groepsdruk die plaats kan vinden en ook vaak plaats-
vindt, van de invloed van reclame en media. Belangrijk item bij dit onderwerp is het gebruik van 
alcohol en tabak, omdat jongeren daar vaak mee beginnen onder invloed van de groep. Maar 

uitgenodigd tot stevige discussies!
We wilden als afdeling bereiken dat de leerlingen ervaring opdoen met het werken met de 
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Waarom sluit dit project goed aan bij onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen?

• 

• 

• 

• -

leerlingen, duidelijke deadlines bij stellen. 
• 

• 
• -

veel mensen er mee te maken hebben.

Doelen

• 
• 

• 
wetenschappers;

Doelstellingen t.a.v. vaardigheden
• 
• 

• 
• 
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• 

• Respect voor elkaars mening hebben en durven uitkomen voor je eigen mening;
• 

Maatschappelijke doelstellingen 
• 

Kerndoelen

Dit thema en de manier van werken geven invulling aan de volgende kerndoelen:

Mondeling taalonderwijs
-

discussiëren.

of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.

-

digitale bronnen.

Wiskundig inzicht en handelen
23 De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken.

Getallen en bewerkingen
26 De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetal-
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Mens en samenleving

als consument.

-

Natuur en Techniek

Systemen

daarbij door anderen en op anderen.

• 
• 
• 
• Gebruik van website www.bao-alcoholenroken.nl;
• Spelen van het spel Breinweg en een kwartet over alcohol en roken.

Engels
• Gebruik van Groove.me.;
• 
• 
• 

Drama
• Spelen van het spel de Lama’s – alleen vragen stellen;
• 
• Tegengestelde belangen.

Spelling
• 
• 
• Spelling oefenen aan de hand van categorieën.
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Taal
•
• Schrijven in het logboek;
•
•
•

Leerkrachtvaardigheden bij onderzoekend leren

-
lende vakken terug te laten komen in het project.

-
rijke bewaker van dit proces en daar heb je wel extra handen, oren, ogen en monden voor nodig. 

Coachende rol van de leerkracht

-

een van de drie lijnen op een kaart.

?
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welke lijn aan de rechterkant van de kaart volgens hem of haar overeenkomt met de lijn op 
de linkerkant van de kaart. Bij de laatste kaart geven de eerste vijf proefpersonen bewust een 

-

het experiment minder duidelijk.

niet helemaal klopten, waardoor er bij de leer-
lingen wat verwarring ontstond. Er stond dat er 

getoond, maar dat waren er maar drie. Op hun 
-

bij de derde kaart. Doordat ik als leerkracht goed 
duidelijk heb gemaakt dat ik maar drie kaarten 

In elk geval had hij het experiment goed door! Hij was ook erg benieuwd naar wat degene naast 

A B C
Asch-experiment, welke lijn is even lang als 
de eerste? 
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Projectnaam bedenken
Na het uitvoeren van het experiment met alle groepjes bespreken we na wat er gebeurd is en wat 

Door de leerlingen een naam te laten bedenken en niet klakkeloos de naam ‘Onder invloed’ 

Bespreken poster ‘Onderzoekscyclus’ 

loop van het project. De poster van de 

De leerkracht vertelt de leerlingen dat 

thema door middel van het experi-
ment en dat dat onderdeel is van de 

volgende stap, Verkennen, gaan we 
dieper in op het thema en komen we 
meer en andere verschijningsvormen 

-
-

-
vonden om elkaar te overtuigen van 
de beste naam.

Stemmen over een projectnaam.

De onderzoeksposter.
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-

De tweede stap, Verkennen, hebben we opgedeeld in drie onderdelen: ‘conformity’, ‘roken en 

Onderdeel 1. Conformity 

•
•

Lanteerne; 
•

gnoes en dat van de leeuwen.
De leerlingen kregen de opdracht om in een mindmap van elke diersoort een tak te maken 

aan de orde kwam; daarbij diende de mindmap als hulpmiddel. Zo werd hun werk serieus 
genomen.

Stap 2. Verkennen?
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en dronken het op. Ze vonden het een grappig experiment, dat wel discussie tot gevolg had. 
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doen; het is nu eenmaal makkelijker, natuurlijker, om iemand ongelijk te geven of te ontkennen. 

doen. Bij twee meisjes ging het als volgt:

Bij twee jongens ging het anders:

Jan: haalt schouders op
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welles-nietes spel dreigt te worden.

ander je probeert te overtuigen of over te halen. Bij je eigen mening blijven is belangrijk en het 

druk van de ander.

Een grappige woordenwisseling was het volgende gesprek tussen Ineke en David, waarbij ver-
meld moet worden dat Ineke eigenlijk niet mee wilde doen met het spel toen de leerkracht haar 
uitnodigde. David pakt het spel op om haar over te halen om mee te doen:

door, maar het was heel natuurlijk. David overdreef en speelde wel een beetje, maar Ineke was 

Tegengestelde opdrachten 
Zie paragraaf 3.2.1 voor een uitleg van basisschool De Lanteerne. 

Het Lama’s vragenspel

maar er moet gereageerd worden met een wedervraag. De wedervraag moet aan bepaalde 

om met vragen stellen om te gaan. Zie ook www.youtube.com
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is van groepsdruk. Zie paragraaf 3.2.1 voor een uitleg van basisschool De Lanteerne. 

Stellingen 
Een aantal stellingen over roken en alcohol, die de leerlingen eerst in groepjes bediscussiëren 
en die we later klassikaal bespreken om te horen wat hun standpunt was. Zie paragraaf 3.2.1 
voor een uitleg van basisschool De Lanteerne. 

-

-
druk en conformity ter sprake. We hebben er een spellingsopdracht aan gekoppeld: leerlingen 

ingedeeld naar spellingcategorie en geoefend op de oefenwebsite www.BLOON.nl

-

het opbouwen van kennis over de begrippen ‘conformity’ en ‘groepsdruk’ aan uitbreiding van 
de woordenschat gewerkt en aan spelling van onveranderlijke woorden.

Engelse les

Boekje ‘Strength in Numbers

leerlingen hebben via studiekaartjes over elke pagina een in het Engels geformuleerde vraag 

de studiekaartjes bestudeerd en er een toets over gemaakt.

de dam gebroken was. Er loopt namelijk een rivier door Ohio en de dam is een stuwdam die de 

gaan af op wat er wordt geroepen. 
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de woorden. De leerlingen hebben de betekenis van de woorden geleerd via www.WRTS.nl. Op 

via een wrts-domein. Ze kunnen allerlei verschillende overhoor en studiemanieren gebruiken 
binnen wrts.

Liedje ‘Ka-ching!’, Shania Twain
www.groove.me, waarmee 

Engels wordt geleerd aan de hand van bij leerlingen bekende en populaire popsongs. Het lied 

-

Onderdeel 2. Roken en alcohol

Dit is een spel over roken en alcohol, met als doel op een speelse 

tegen. Het bordspel wordt gespeeld met maximaal vijf personen.  

De kinderen spelen een kwartet over alcohol en roken en over 
-

geren. Het kwartet kan als werkvorm worden gebruikt om het 
onderwerp alcohol onder de aandacht te brengen bij jongeren. 
In het kwartet komen de volgende onderwerpen aan bod: fabels 
over alcohol, ik drink niet/wel, omdat…, alcohol en verkeer, 

Website alcohol en roken
Op de weektaak staat het bekijken van de website  
www.bao-rokendrinken.nl

Tabak.
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Het werk van een onderzoeker

Bezoek aan barlab en woonkamer op de Radboud Universiteit Nijmegen

die in de hoek van de woonkamer hangt en worden geobserveerd vanachter een onewayscreen; 

-

hij het ook mocht pakken. Dat mocht en hij nam cola. Toen wilden de anderen ook cola. Hij nam 
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-

Poster ontwerpen
-

-

georganiseerd gaan worden, proberen we consensus te bereiken in de groep, maar twee 
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begint een groepje al direct. nog voordat het plan is goedgekeurd met het invullen van de namen 

Gesprekken voeren met de groepjes

Opsturen onderzoeksplan naar onderzoekers
We hebben op een bepaald moment een deadline gesteld voor het indienen van het plan. 

feedback gaven; de leerlingen kregen daarmee een nieuwe impuls om hun plan te heroverwegen 

hebben de feedback, samen met de leerkracht en stagiaire, verwerkt in hun plan. De volgende 

• ‘Hoeveel leerlingen van groep 4 tot en met 8 van deze school hebben alcohol (bier, wijn, 

• 
drank aan te passen?’

• ‘Welk geslacht is gevoeliger voor groepsdruk?’
• ‘Als je iemand ziet drinken, bijvoorbeeld in een reclame, ga je dan zelf ook drinken?’

Enkele onderzoeksplannen

Stap 4. Uitvoeren onderzoek
1

3
2?

1
2
3

Plan
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• Organiseren van een ruimte en proefpersonen

ruimte niet nodig hebben.
• Afspraken maken met andere leerkrachten en met de eigen leerkracht 

• 
-

• 

betrokken en steeds drie leerlingen van andere groepen gekoppeld aan een leerling uit de 

benaderen, leerkrachten benaderen, appels kopen en snijden, koeken kopen en snijden, 

• Daadwerkelijk uitvoeren van het onderzoek 

bij het maken van afspraken met de andere leerkrachten. Daarom moest er uiteindelijk 
bemiddeling van de leerkracht aan te pas komen. De meeste groepjes hebben het onder-

• Bijhouden antwoorden en onderzoeksresultaten
Hiervoor hadden de leerlingen verschillende methodes: turven, bijhouden in programma 
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Onderzoeksplan

1. Wat is het onderwerp?
 conformity (aanpassen)

2. Wat gaan we onderzoeken? 

 Zijn de proefpersonen na het invullen van een schriftelijke interesse-enquête na  
 het tweede mondelinge testmoment beïnvloedbaar en bereid om hun antwoord bij  
 te stellen?
 Daarbij testen we of de groepsdruk/aanpassing sterker is bij vrienden dan bij   
 vreemde/niet-bevriende personen.

3. Wat zal volgens ons het antwoord zijn op de onderzoeksvraag? 
 Dat groepsdruk sterker is bij vrienden dan bij niet- bevriende personen.

 Waarom? Omdat we denken dat je als je niet bevriend met iemand bent, dan   
 minder bang bent dat je er niet meer zult horen.

Jongens en meisjes door elkaar, uit de Montessori bovenbouw en tussenbouw.
Waarom? Omdat we denken dat kleuters het niet zullen snappen. We kiezen voor 
gemengd, - omdat meisjes ook jongens als vriend kunnen hebben en andersom. 
Hen apart onderzoeken is dus niet nodig.

5. Hoe gaan we het onderzoek aanpakken? 

Of kinderen van mening veranderen als er vrienden of niet- vrienden bij zitten.
Waarom? We vinden het interessant. 

Met een experiment. We vragen daarbij dingen die op de vragenlijst staan en kijken 
of ze beïnvloed zijn, ja of nee.
Vragenlijst die vullen ze in voor het tweede testmoment.

We gebruiken kinderen vanaf 8 jaar omdat we denken dat kinderen onder de 8 
er te jong voor zijn.

Drie groepjes van zes kinderen die bevriend zijn, drie groepjes die niet bevriend 
zijn, pen, papier en computer.

Met pen en papier/numbers/in excel

6. Hoe gaan we het onderzoek presenteren?
Met een grabbeldoos en andere dozen met informatie.
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Onderzoeksplan

1. Wat is het onderwerp?
Zien doet doen

2. Wat gaan we onderzoeken? 

Als je iemand ziet drinken, bijvoorbeeld in een reclame, ga je dan zelf ook drinken?

3. Wat zal volgens ons het antwoord zijn op de onderzoeksvraag?
Wat wij denken: Ja, als je iemand ziet drinken, bijvoorbeeld in een reclame, krijg je 
dorst.

We gaan dit onderzoek bij mannen en vrouwen van 7 t/m 11 jaar. Kinderen van 
12 zijn er bijna niet op onze school en kinderen onder de 7 begrijpen de reclames 
misschien niet.

5. Hoe gaan we het onderzoek aanpakken? 

Heeft reclame invloed op drinkgedrag?
 
6. Hoe gaan we het meten?

We geven iemand een glas water en zeggen: “Je mag het opdrinken.”
Ondertussen hebben we stiekem ‘iChat’ aangezet met videochat. We noteren wie 
wanneer een slok neemt en bij welke reclame. Als de reclames afgelopen zijn, vragen 
we de proefpersoon wat hij/zij van bepaalde reclames vindt. (Bijvoorbeeld reclames 
waarin mensen frisdrank drinken.) We doen dit onderzoek tussen een half uur na 
de kleine pauze en een half uur voor de grote pauze, zodat er een minimale kans is op 
spontane dorst.

Verschillende reclameblokken (een met drinken en een zonder)

Een laptop, papier, pen, proefkonijnen:D, en ons brein DUHHH!, een glas water.

Door middel van iChat met videochat. We noteren wie wanneer een slok water 
neemt. 

7. Hoe gaan we het ondezoek presenteren? 
Met grafieken in Numbers en in een Keynote. 
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•
• Interpreteren van de gegevens; 
•

te komen en een conclusie te kunnen trekken. 

dus een heel eind rijden om op school te komen. Om het hun makkelijker te maken en in de hoop 

leerlingen bedenkt recepten en stelt een boodschappenlijst op; de juf doet boodschappen.

-

Stap 5. Concluderen

Stap 6. Presenteren
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Tips voor leraren

• 

• 

• Geef deadlines voor de verschillende stappen; 
• Maak duidelijk hoe je de resultaten aangeleverd wilt hebben; schep kaders, baken af; 
• -

gen wie wat gaat doen, waar, waarmee, waarom en met wie.
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Talenten van hoogbegaafde kinderen

• 
• 
• 

• -

• 

Leerwinst 

instelling en gedrag: hoe reageer ik op anderen, hoe ga ik om met de mening van anderen in 

van die vraag, over het maken, uitvoeren en verwerken van een plan, over het uitvoeren van 

geleerd over verslaglegging en het verwerken van gegevens.
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Verwijzingen

p://www.ru.nl/wetenschapsknooppunt/materialen/materialen-0/

ps://www.youtube.com

 p://downwithtyranny.blogspot.nl/2011/01/thurber-tonight-my-l 9.
html 

 otv-in-de-klas.aspx

www.webwinkeltactus.nl/webshop/product/bekijk/id/45/

 is.nl/onderwerp/tabak

 klokhuis.nl/onderwerp/alcohol
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Filmpjes

301. Discussie in de klas over de stellingen.

Stap 2. Verkennen

Filmpjes

303. Rollenspel uitvoeren
304. Opdracht: Tegengestelde belangen
305. Verborgen camera’s bekijken

Filmpjes

306. Oefenen met het vragenmachientje
307. Het vragenmachientje gebruiken voor de eigen vragen

Stap 4. Uitvoeren onderzoek

Filmpjes

Stap 5. Concluderen

Filmpje

Stap 6. Presenteren 

Filmpje 



189

-

Missie 

te versterken en te komen tot een betere afstemming tussen vraag en aanbod van weten-

kunnen spreiden aan een breed publiek. 

-

-

www.wkru.nl

en bewaakt op hoofdlijnen de voortgang. 

• Dr. Marieke Peeters, projectleider;
• 

projectmedewerkers;
• 
• 

De stuurgroep bestaat uit:
• 

• Prof. dr. Ludo Verhoeven, hoogleraar Orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit en 

• 

• 
van de Radboud Universiteit.
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p. 155

p. 152
p. 36 en 160

Erik van ‘t Hullenaar p. 92
Filipw / 123RF Stockfoto

Goldenkb / 123RF Stockfoto
Hriana / 123RF Stockfoto

p. 42
Lacamerachiara / 123RF Stockfoto p. 90

Lawren / 123RF Stockfoto p. 157
Michaeljung / 123RF Stockfoto p. 96
Pampalini / 123RF Stockfoto
Sparkstudio / 123RF Stockfoto
Stockbksts / 123RF Stockfoto

Stockbroker / 123RF Stockfoto p. 82
p. 87

 www.siimple.nl p. 75, 159 en 100
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