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Als je op je hoofd 
staat, krijgen je 

voeten helemaal 
geen bloed 

Je hersenen 
krijgen teveel 

bloed 

Je hart zal 
harder moeten 

pompen 

Het maakt niets 
uit voor je hart of 

bloedsomloop 



 
 

Patricia Kruit 
Hogeschool van Amsterdam 

 

LEREN REDENEREN EN 
EXPERIMENTEREN MET 

CONCEPT CARTOONS 





Inquiry Based Science Education 
• sinds jaren 60  

 

• doelen: 
– Redeneren met concepten 
– Redeneren met bewijzen 

 

• voornamelijk in doen van experimenten (hands-on), 
niet denken (minds-on) 
 

• drempel voor docenten hoog 
 

• laagdrempelige methoden nodig : concept cartoons! 



Kenmerken  

• alledaagse verschijnselen 
 

• alternatieve verklaringen 
– elke verklaring zelfde status 
– plausibel  
– vaak voorkomende pre-(mis)concepties 

 

• met lege tekstballon 
 
 



Concept cartoons 

• 1991 Naylor & Keogh 
 

• ..’’ a strategy to elicit learners’ ideas, challenge 
their thinking and support learners in 
developing their understanding.’’ 
 

• alle niveaus 
 

• natuurwetenschappelijke onderwerpen 
 



Voorbeelden… 



Presenter
Presentation Notes
Wat is de reden dat het karakter dit zegt?



Presenter
Presentation Notes
Onder welke omstandigheden kan de verklaring kloppen?



Presenter
Presentation Notes
Welke andere verklaringen?



Onderzoek  

• concept cartoons + leerlingen 
– andermans meningen 
– stimuleert argumenteren 
– hogere orde denken 
– testen 
– cognitief conflict 
– misconcepties 
– motivatie en betrokkenheid 

 
 



• en concept cartoons + docenten 
– omgaan met leerlingideeën 
– ontwikkelen eigen kennis 
– simpel uitvoerbaar 

 



 
Eigen onderzoek 

Fanny Wu 
Ed van den Berg 

 
• concept cartoons uitproberen met kinderen 

(9-12) 
 

• experimenten ontwerpen 
 

• docentenhandleiding 
 
 



Vragen  

• stimuleren concept cartoons tot zelf 
experimenten ontwerpen? 
 

• leidt dit tot redeneren met concepten en 
bewijsmateriaal? 
 

• welke problemen hebben leerlingen met 
redeneren en ontwerpen? 
 

• welke richtlijnen heeft docent nodig om dit 
proces te ondersteunen? 
 



Eerste ervaringen 

• groepen 6 – 8 
 

• groot enthousiasme 
 

• ideeën voor experimenten 
 

• redelijke verklaringen 
 

• schrijven lastig 
 



Leerlingen moeten uitzoeken hoe 
zij ijsblokjes zo snel mogelijk 
kunnen laten smelten…. 











Het project 
 

• heterogene groep 7 met 29 leerlingen 
 

• drie cartoons, elk 2 lessen 
1. Cartoon met discussie 
2. Experiment uitvoeren 

 

• groepslogboek 
 





Wat heb je geleerd? 



Wat heb je geleerd over onderzoek? 





 
Stimuleren concept cartoons om zelf 

experimenten te ontwerpen? 
 
 • ja, leerlingen zeer enthousiast 

 

• schrijven is lastig onderdeel 
 

• maar dan het moeilijkste……..  
 



 
Leidt dit proces tot redeneren met 

concepten en bewijsmateriaal? 
 

Ja en nee…. 
• meeste redeneren gebeurde bij interactie met de 

docent! 
 

• resultaten niet juist geïnterpreteerd 
 

• conclusie grijpt niet altijd terug op gekozen 
verklaring 
 

• opzet experiment leidt niet tot juiste conclusie 

Presenter
Presentation Notes
We are trying a simplification of a Toulmin based scheme of Furtak, results in JuneSeries of cartoon experiments in clinical interview setting to see maximum possible resultDesign lesson series with clear learning progressions





Welke richtlijnen hebben docenten nodig? 

• op juiste moment juiste vragen stellen 
• inzicht in concept van cartoon 
• zelf bedenken wat mogelijke experimenten 

zijn 
• …… 



Samenvatting 

• natuurwetenschap en techniek is heen-en-weer 
denken tussen begrippen en verschijnselen 

• concept cartoons leiden tot redeneren en 
ontwerpen experimenten 

• pakken pre-(mis)concepties aan 
• op alle niveaus, van basisschool tot HBO 
• hands-on en minds-on 
• taal: via redeneren, verslag doen, logboek 
• docent interventie is nodig 



Bedankt voor het luisteren! 
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