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ONDERZOEKEND 
LEREN

Dit lesmateriaal is tot stand gekomen in samenwerking 
met het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit 
(WKRU). Het WKRU ondersteunt het werken met 
onderzoekend leren in de klas. Onderzoekend leren 
gaat uit van de nieuwsgierigheid van de leerlingen en 
het uitvoeren van eigen onderzoek door leerlingen. 
Daardoor worden leerlingen gestimuleerd om zelf 
actief kennis te vergaren en ontwikkelen ze een 
onderzoekende houding. Zie voor meer informatie 
het document “Film en wetenschap in de klas” op de 
website van InScience. 
Uitgebreide informatie over onderzoekend leren is 
hier te vinden. Daar vindt u onder andere ook het 
vragenmachientje (voor het formuleren van een 
goede onderzoeksvraag) en een werkblad om een 
onderzoeksplan op te stellen. 

OVER DE 
FILM

In 2016 werd het Waddengebied uitgeroepen tot 
het mooiste natuurgebied van Nederland. De 
wetenschapper en filmmaker Ruben Smit (bekend 
van de Nieuwe Wildernis) is toen ambassadeur van de 
Wadden geworden. Smit besloot ook over dit prachtige 
natuurgebied een film te maken. De film gaat in 2018 
pas in première, maar speciaal voor InScience komt 
hij nu al een lezing geven met behulp van zijn nieuwe 
beelden.

Deze lesbrief hoort bij de vertoning van het 
Dementie programma tijdens InScience 2017.  
InScience wil via films wetenschap toegankelijker 
maken en ingewikkelde thema’s verhelderen. Het 
materiaal is geschreven in samenwerking met het 
Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit.                                               

FILM
WAD
PRIMAIR ONDERWIJS, GROEP 6, 7 EN 8

https://www.insciencefestival.nl/lesmateriaal/
https://www.wetenschapdeklasin.nl/boeken/leidraad


INTRODUCTIE 
OPDRACHTEN 
Doel: leerlingen bekend maken met het onderwerp. 

Elk jaar worden er weer nieuwe plant-en diersoorten 
in het Waddengebied ontdekt. Wetenschappers 
ontdekken deze door op pad te gaan, nieuwsgierig te 
zijn en heel goed te kijken. Welke soorten groeien en 
leven er in het gebied rondom jouw school die jij nog 
niet kent? Ga in groepjes op pad en leg je vondsten 
vast door foto’s of tekeningen te maken. 
 
Het Waddengebied van boven bekijken? Gebruik Google 
Maps en zet de satelliet instelling aan. Bespreek met 
de leerlingen wat ze denken te zien. 
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VOORBEREIDING 
FILMBEZOEK
 

Ieder kind is weleens in ‘de natuur’ geweest. Maar 
wat verstaan wij precies onder natuur? Ontstaat het 
zomaar? Blijft het altijd zo bestaan? Bespreek met 
behulp van onderstaande vragen met de kinderen 
wat zij verstaan onder natuur, welke waarde zij eraan 
hechten en hoe wij er, volgens hen, mee om zouden 
moeten gaan.

 / Wat is natuur en waar vind je het?
 / Wie is er wel eens in de natuur geweest?
 / Ziet een landschap er altijd hetzelfde uit?
 / Waardoor kan natuur bedreigd worden?
 / Mag iedereen zomaar de natuur in?
 / Is er een verschil tussen natuur en een 

natuurgebied? Kun je dit benoemen?
 / Wie is er weleens in het Waddengebied geweest?
 / Wat weet je van het Waddengebied?
 / Wat maakt het Waddengebied anders dan andere 

natuurgebieden?

THEMA 
VERKENNEN
Doel: achtergrondinformatie geven.  

WIST JE DAT?

 / Eb en vloed ontstaan door de aantrekkingskracht 
van de maan en het draaien van de aarde.
 / Er nergens ter wereld zo’n groot waddengebied 

bestaat.
 / De naam Waddenzee van het woord waden komt.

Tijdens eb kun je door het water lopen of waden. In 
het Fries is het de ‘Waadsee’, de doorwaadbare zee.
 / De Wadden elke dag een beetje anders zijn? De 

wadplaten worden elke dag verschoven door de zee.
 / De wadplaten kaal lijken,  maar schijn bedriegt. 

Het wemelt er van het leven. Het bruin-gouden 
laagje bovenop bestaat uit algen. Ingegraven leven 
wormen en schelpdieren. Sommige wadplaten zijn 
bedekt met wier of zeegras.
 / Grijze zeehonden met een dikke harige vacht ter 

wereld komen.  
 

Zorg dat de leerlingen meer informatie over het 
onderwerp krijgen zodat ze voorbereid worden op 
het filmbezoek en input krijgen om eventueel in een 
later stadium onderzoek te doen. Hierbij kunnen ze 
de achtergrondinformatie gebruiken. Ook kunnen 
leerlingen zelf extra informatie opzoeken. 
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NA HET FILMBEZOEK 
Na het bezoeken van de film kunt u deze nabespreken aan de hand van onderstaande vragen. 
Doel: de films nabespreken met de leerlingen. 

 / Wat vonden jullie van de film? 
 / Waar waren jullie het meest verbaasd over?
 / Wat hebben jullie geleerd?
 / Hoe zag het Waddengebied eruit? Was het zoals je verwacht had?
 / Wat is de invloed van de mens op het Waddengebied?
 / Wat zou er gebeuren als de mens niks meer zou doen?
 / Waar ben je nieuwsgierig naar geworden?
 / Op welke manier heeft Ruben Smit de beelden gefilmd? wat vind je van deze keuzes?
 / Wat voor vragen heb je naar aanleiding van de film?
 / Wat wil de maker vertellen? 
 / Kan de vragenmuur worden bijgewerkt? Welke vragen zijn na de film en lezing beantwoord en welke 

vragen zijn erbij gekomen? 

FILMBEZOEK

De leerlingen krijgen een lezing van filmmaker en 
wetenschapper Ruben Smit in Arthouse LUX. Hierdoor 
krijgen ze meer inzicht in het onderwerp en kunnen ze 
hun eerste vragen naar aanleiding van het onderwerp 
beantwoorden. 

Geef de leerlingen mee dat ze na kunnen denken over 
film als kunstvorm, als communicatiemiddel en als 
informatiebron. Door hier vooraf met de leerlingen 
over te praten zullen de leerlingen actiever en 
kritischer kijken.

VRAGENMUUR
Doel: leerlingen stimuleren om vragen te bedenken.

Een van de manieren om het vragen stellen te 
waarderen en stimuleren, is een vragenmuur te 
introduceren. Deze muur kun je op verschillende 
manieren vormgeven, hang bijvoorbeeld twee grote 
vellen papier op de muur met daarop de vragen: ‘Wat 
willen we weten?’  en ‘Wat weten we al?’. Laat de 
leerlingen hun vragen en kennis op post-its schrijven 
en laat deze op de vellen papier plakken. Als er vragen 
van de leerlingen beantwoord zijn, dan kunnen de 
post-its naar de ‘wat weten we al’-muur verplaatst 
worden. Plak als leraar zelf ook eens enkele vragen op 
de vragenmuur en laat zo zien dat vragen stellen heel 
natuurlijk is. 

www.lux-nijmegen.nl/
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STILL UIT: WAD

CREATIEVE OPDRACHT
Doel: creatief denken stimuleren, op een andere manier met het onderwerp aan de slag gaan.

Een kapitein van een gestrand schip zat al dagenlang vast op een onbewoond eiland. De kapitein werd 
moedeloos en besloot een kreet om hulp op papier te zetten. Hij stopte de boodschap in een fles en gooide die 
in zee. In de hoop dat iemand de fles zou vinden en hem zou komen redden van het eiland. De fles dobberde 
langzaam weg. 
Net als de kapitein moet ook het waddengebied in de toekomst misschien wel gered worden. Het waddengebied 
is een beschermd natuurgebied. Door klimaatverandering wordt het gebied bedreigd. De waterspiegel stijgt en 
de wadden kunnen hierdoor ‘verdrinken’. 

Maak een flessenpost boodschap over het waddengebied. Gebruik tekst en beeld, maar hou het simpel, geen 
lange verhalen; de flessenpost kan overal ter wereld terechtkomen, iedereen moet het kunnen snappen. Denk 
terug aan wat je gezien en gehoord hebt over de Wadden. Wat vond je bijzonder en opvallend? Als je dit lastig 
vindt kun je een blik werpen op de vragenmuur. Flessenpost is een eeuwen oude manier om een boodschap 
over te brengen. Je weet nooit waar je fles terecht komt, je boodschap moet daarom heel helder en makkelijk te 
begrijpen zijn voor iedereen.  



VOORBEELDEN VAN ONDERZOEKSVRAGEN 

/ Onderzoek naar vogels op het schoolplein: Hoeveel 
verschillende vogelsoorten spotten wij tussen 13:00 en 
14:00 op ons schoolplein?

/ Onderzoek naar de populariteit van het Waddengebied: 
Hoeveel leerlingen van groep 7 en 8 zouden naar 
aanleiding van het filmbezoek graag een bezoek 
willen brengen aan het Waddengebied? Zo ja, 
waarom? Probeer de opgegeven redenen in te delen in 
categorieën.

/Invloed van klimaatverandering: Wat gebeurt er als 
je een geranium (of een andere plantensoort) zout 
water geeft ipv zoet gedurende een week? Of: Wanneer 
ontkiemt een tuinkerszaad het snelst: in regenwater, in 
kraanwater of in zoutwater?

/ Kalkrijk of kalkarm: hoeveel kalk zit er in ons 
kraanwater? Of: verschilt het kalkgehalte per kraan? 
Meten kun je doen met deze teststrips.

Bespreek na het doen van het onderzoek wat er gedaan 
zou kunnen worden met de onderzoeksresultaten en wie 
er wat mee zou kunnen.

/ Website voor waarnemingen van dieren in Nijmegen.

/ Surf naar de Waddenzeeschool voor meer / 
achtergrondinformatie.

/ Bestel via de site van het wereldnatuurfonds posters 
voor in de klas. Bijvoorbeeld deze vogel poster.
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ONDERZOEKEND 
LEREN
Afhankelijk van de hoeveelheid ervaring die jij en je 
leerlingen al hebben met projecten onderzoekend 
leren, kun je er voor kiezen om aan het filmbezoek 
bij LUX een project onderzoekend leren te koppelen. 
Als je nog weinig ervaring hebt met onderzoekend 
leren, kun je ervoor kiezen om klassikaal één van de 
voorbeeldonderzoeksvragen uit te voeren. Heb je al 
meer ervaring, dan kun je leerlingen zelfstandig een 
onderzoek laten uitvoeren. 

Uitgebreide informatie over hoe je een project 
onderzoekend leren kunt vormgeven in de klas, kun 
je vinden in de Leidraad onderzoekend leren van het 
WKRU. Op de website van het WKRU staan tevens 
diverse werkbladen die kunnen helpen om een goede 
onderzoeksvraag en onderzoeksopzet te maken. 

OOK LEUK

/ Poster voor in de klas: vogels in het Waddengebied.

/ Video ‘Hoe maak je een natuurfilm?

https://www.conrad.nl/nl/soell-gh-test-algemene-hardheid-test-voor-fotometer-aqua-check-test-totale-103067.html?WT.mc_id=gshop&insert=8J&gclid=EAIaIQobChMIkKO1_pyL1gIV6Z3tCh04lwDyEAQYAyABEgLQ4vD_BwE&tid=811630983_40644424543_pla-301767836103_pla-103067&WT.srch=1
http://waarneming.nl/gebied/species_list/22966?g=0&exo=1&from=2016-01-01&to=2016-12-31
http://www.waddenzeeschool.nl/
wwf.de/watt/poster_flyway
https://www.wetenschapdeklasin.nl/boeken/leidraad 
http://www.ru.nl/wetenschapsknooppunt/materialen/hulpmiddelen/#h2e1e67d5-8acf-b078-e46e-3ba4f2fc20aa 
wwf.de/watt/poster_flyway
http://www.schooltv.nl/video/de-buitendienst-hoe-maak-je-natuurfilms/ 


VOORBEELD ONDERZOEKSPLAN

Hier  vind je een werkblad voor het opstellen van een 
onderzoeksplan van het Wetenschapsknooppunt Radboud 
Universiteit.

1. Wat is onze onderzoeksvraag?
Wat is de invloed van licht op de groei van waterkers?

2. Wat zal volgens ons het antwoord zijn op de 
onderzoeksvraag? En waarom denken we dat? [Dit 
noemen onderzoekers een ‘hypothese’] 
We denken dat waterkers beter groeit met meer licht 
omdat een plant licht nodig heeft om te groeien.

3. Hoe gaan we dit onderzoeken? 
[Denk aan: Wie of wat gaan we onderzoeken, op welke 
manier gaan we meten en hoe vaak of bij hoeveel 
mensen moeten we het onderzoek doen om echt 
antwoord te krijgen op de vraag] 
We gaan onderzoek doen of licht de groei van waterkers 
beïnvloedt. Dit gaan we doen door een waterkersplantje 
bij het raam in het klaslokaal te zetten en een tweede 
waterkersplantje in een donkere hoek van het klaslokaal 
te zetten. Vervolgens gaan we kijken en noteren wanneer 
de zaadjes ontkiemen en meten de groei met een lineaal. 
Deze resultaten houden we bij een grafiek/tabel. Dit 
houden we gedurende twee weken iedere dag bij.

4. Hoe schrijven we de resultaten op tijdens het 
uitvoeren van het onderzoek?
[Antwoorden kort opschrijven, in een tabel opschrijven, 
streepjes zetten, …]
We houden de groei bij in een grafiek/tabel.

5. Wat moet in het onderzoek hetzelfde blijven en 
wat verandert (eerlijk onderzoek)? 
Hetzelfde:
• De soort plant
• Moment van zaaien
• Hoeveel water
• Soort bodem
• Temperatuur in de ruimte
• Luchtvochtigheid

Anders: Hoeveelheid licht

6. Welke hulp en materialen hebben we nodig? 
Hebben we van iemand toestemming nodig?
• Zaadjes plant 
• Water
• Klaslokaal
• Potgrond 
• Twee potten voor de plant
• Lineaal
• Papier
• Pen
• Grafiek

7. Schrijf hieronder in stappen op wanneer jullie 
wat gaan doen.

Taak Wie Wanneer

Zaadjes kopen

Twee potten meenemen

Potgrond meenemen

Grafiek maken

Zaadjes planten

Groei meten
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http://www.ru.nl/wetenschapsknooppunt/materialen/hulpmiddelen/


ACHTERGRONDINFORMATIE
De Waddenzee  
De Waddenzee is één van de laatste grote wadden- en getijdengebieden ter wereld. De Waddenzee ligt aan de 
Noordzeekust van Nederland, Duitsland en  
Denemarken. De Waddenzee is uniek in haar soort. Tweemaal per dag trekt het water zich bij eb uit de  
Waddenzee terug. Dan ligt die zee halfdroog. Met vloed komt het water weer terug. 4500 vierkante kilometer wad-
denzeebodem valt droog, dat zijn 630.000 voetbalvelden! Nergens ter wereld vind je een ander waddengebied, dat 
zo groot is. Bij de Waddenzee horen de eilanden met duinen, stranden en kwelders.

De Waddenzee is een uniek stukje natuur in Nederland, zo uniek dat het sinds 2009 op de Werelderfgoed lijst van 
Unesco staat. Om op deze lijst te komen moet een gebied unieke natuurwaarden bezitten, intact zijn en verzekerd 
zijn van een goede bescherming. Het waddengebied is al jaren een unieke onderzoek plek. Er ligt een schat aan 
informatie die de Waddenzee bijzonder waardevol voor educatie en wetenschap maakt. Zo kan alleen hier de vogel-
trek vanuit Afrika op zo'n grote schaal bestudeerd worden. En leven in dit gebied dieren en plantensoorten die bijna 
nergens anders meer  
voorkomen.
Geschiedenis Waddenlandschap  
Ongeveer 8000 jaar geleden is het waddenlandschap na de laatste ijstijd (weichselien) als gevolg van de  
zeespiegelstijging ontstaan. Na het laatste glaciaal smolt de ijskap ten noorden van Nederland, de

Noordzee liep hierdoor snel vol. In die tijd was het zeeniveau slechts 20 meter lager dan tegenwoordig. Zo’n 7000 
jaar geleden kwam er veel sediment terecht in het bekken achter de eilanden. Zo ontstonden de wadplaten die 
tijdens eb grotendeels droogvallen en onderstromen bij vloed. Het jonge dynamische 
 landschap is nog voortdurend in wording. Zandplaten en duinen worden in hoog tempo gevormd en  
afgebroken. Mensen zijn al duizenden jaren met het waddengebied verbonden. Daardoor hebben ze mede-bijgedra-
gen aan de vorming van het gebied. Zo werden onder andere kwelders ingepolderd om  
gras- en landbouwgrond van te maken en dijken gebouwd om het land te beschermen.

Wie wonen er in het waddengebied? 
Bij de Waddenzee moet je misschien meteen aan zeehonden denken, maar er wonen nog veel meer dieren in het 
waddengebied. Er wonen onder andere vogels, zoogdieren, schelpdieren, vissen en wormen. Deze grote rijkdom 
aan verschillende diersoorten is niet toevallig, de levensomstandigheden zijn ronduit ideaal te noemen. Naast het 
zout bevat de Waddenzee ook vele andere stoffen die belangrijk zijn voor het leven zoals fosfaat, nitraat, calcium, 
kalium en plankton... Deze plankton wordt vooral gegeten door wormen, schelpdieren en garnalen. Zij worden weer 
gegeten door vogels en vissen. De vissen worden gegeten door vogels, zeehonden en mensen. Sommige vogel-
soorten zoals eenden, steltlopers, roofvogels en meeuwen wonen er permanent, andere vogels verblijven er een 
gedeelte van het jaar. Voor meer dan tien miljoen trekvogels is de Waddenzee de belangrijkste “tankstop” tussen 
het noordpoolgebied en Afrika. Hier rusten ze uit en eten zich rond aan de dieren in de wadbodem. 

De samenstelling van zoogdieren in het waddengebied is heel anders dan op het vaste land, dit komt door de ge-
isoleerde ligging van het gebied. De veldmuis en de ree ontbreken op alle eilanden behalve op Ameland. Ameland 
ligt niet ver uit de kust, bij eb komen er grote stukken land droog te liggen en kan de ree als echte wadloper de 
oversteek maken. In de duinen wonen veel konijnen. De zeehond is het enige zeezoogdier dat in onze kustwateren 
voorkomt.
Wat groeit er in het Waddengebied?  
Het waddengebied wordt gekenmerkt door de grote variatie van landschappen met grote diversiteit in begroeiing. 
Dit wordt veroorzaakt door de sterk verschillende milieus en de overgangen hiertussen. Van zoet water naar zout 
water, van kalkrijk naar kalkarm, van nat naar droog, van voedselrijk naar voedselarm, van klei naar zand, van zand 
naar slib, enzovoorts. Elke plantje heeft zijn eigen specifieke voorkeur en groeit dus op een specifieke plek. Zo 
groeien er in het waddengebied allerlei soorten zeekraal en grassen. Elk op hun eigen plek waar de condities het 
beste zijn.
Bedreiging van de Waddenzee  
De Waddenzee wordt door verschillende factoren in zijn bestaan bedreigd. Door de opwarming van de aarde is de 
zeespiegel de laatste 150 jaar al met 20 cm gestegen. Hierdoor zou de Waddenzee kunnen verdrinken. Daarnaast 
daalt de bodem door de gaswinning. Hierdoor komen tijdens eb en vloed delen niet meer droog te liggen waardoor 
de biodiversiteit afneemt, verdwijnen zandplaten of wordt het kwelderecosysteem aangetast. Daarnaast zorgt de 
opwarming van de aarde voor een gestegen watertemperatuur waardoor er minder buien vallen en de visstand 
verslechterd. Hierdoor zullen eilandbewoners minder toegang hebben tot drinkwater.
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COLOFON | Auteurs: Annerie Holtland (InScience), Josje Dinghs & Sanne Dekker (WKRU)  Redactie: Susanne Beckers (InScience) Vormgeving: Studio another day 
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