
 SHOWBIE VOOR HET STELLEN VAN EIGEN LEERVRAGEN 

Praktijkvraag In groep 6 van basisschool De Laarakker krijgen de begaafde en meerbegaafde leerlingen 
door de sterk verouderde methode ‘Wijzer door de natuur’ onvoldoende relevante informatie 
en uitdaging aangeboden. De (meer)begaafde leerlingen leren te weinig tijdens de lessen 
natuuronderwijs, zien geen uitdaging in dit vak en vertonen voor de leerkracht storend 
gedrag. De school wil door middel van de inzet van een passend ICT-leerarrangement meer 
recht doen aan de onderwijsbehoeften van (meer)begaafde leerlingen. 

Doel  De leerlingen leren om door middel van het stellen van eigen leervragen zich leerstof binnen 
natuuronderwijs eigen te maken. 

Ict-rijk 
leerarrange-
ment 

De leerlingen van groep 6 van basisschool De Laarakker krijgen één keer per week 
natuurkundeles waarbij gebruik wordt gemaakt van de methode “Wijzer door de natuur”. 
Gedurende een periode van drie weken staat telkens in principe voor iedere leerling de 
basislesstof centraal. Speciaal voor zes begaafde of meerbegaafde leerlingen van deze klas 
is een  ict-leerarrangement gecreëerd waar zij gedurende zeven weken gebruik van kunnen 
maken. Dezelfde basisstof staat centraal als bij hun klasgenoten. De leerlingen moeten zelf 
de basislesstof lezen en daarbij hun leervragen formuleren. Zij worden door de leerkracht 
uitgedaagd om hogere orde vragen te stellen volgens de Taxonomie van Bloom. De 
leerlingen plaatsen hun leervragen op Showbie. De leerkracht ontvangt de leervragen en 
geeft via Showbie ook feedback op deze leervragen. Tijdens een volgende les lezen de 
leerlingen de feedback en verwerken de feedback en zoeken antwoorden op hun leervragen. 
Deze werkwijze wordt herhaald bij een volgend lesblok met nieuwe lesstof. Als afsluiting in 
week 7 presenteren de leerlingen het geleerde aan hun klasgenoten. 

Differentiatie Zes leerlingen krijgen op basis van hun niveau een aangepast leerarrangement. Het gaat om 
begaafde en meerbegaafde leerlingen. De leerlingen worden uitgedaagd om hogere orde 
denkvragen te stellen. De leerkracht geeft individuele feedback en kan hierdoor differentiëren 
in de feedback. De leerlingen kunnen eigen leervragen formuleren en dus op basis van eigen 
niveau en interesse meer verdieping en/of verrijking realiseren in de basislesstof die vanuit 
de reguliere methode wordt aangeboden. 

Inzet 
hardware en 
software 

De leerlingen hebben ieder een eigen tablet ter beschikking gedurende deze lessen. De ICT-
toepassing die bij dit onderzoek ingezet wordt, is Showbie. Showbie is een programma dat 
kan dienen als ‘inleverbakje’ voor opdrachten voor de leerlingen. De applicatie (app) 
Showbie is ontwikkeld voor de iPad, waardoor leerlingen gemakkelijk via een 
tekstverwerkingsprogramma op de iPad hun werk in kunnen leveren in het digitale 
inleverbakje. Leerkrachten kunnen via de app gemakkelijk en op verschillende manieren 
feedback geven. Via de computer maakt de leerkracht een virtuele klas aan. De leerkracht 
kan een opdracht klaarzetten voor de leerlingen. De leerkracht ontvangt een klascode, 
waarmee de leerlingen zich via de app aan kunnen melden in de klas. Wanneer de leerlingen 
inloggen, zien zij de opdracht staan. Zij voeren de opdracht zelfstandig uit in een 
tekstverwerkingsprogramma (Pages) op de iPad en leveren de opdracht vervolgens via de 
app van Showbie in. De leerkracht kan via de app feedback geven op het leerlingenwerk. 

Onderzoeks- 

vraag 

Draagt het werken met eigen leervragen door middel van Showbie tijdens de lessen van 
natuuronderwijs bij aan het vergroten van de betrokkenheid van (meer)begaafde leerlingen 
van groep 6 van basisschool De Laarakker? 

Onderzoeks-
methodiek 

De leerlingen zijn op drie momenten geobserveerd met behulp van het observatieformulier 
Leuvense betrokkenheidsschaal (Wit, 2006-2007), namelijk tijdens een reguliere 
natuurkundeles en op twee momenten waarin zij aan het werk waren met behulp van eigen 
leervragen.  De vragen uit de lesmethode zijn geanalyseerd met behulp van een schema van 
SLO (http://cursuscurriculumontwerp.slo.nl/toolkit/Checklist__taxonomie_van_Bloom_.docx/) 
om te bepalen op welk denkniveau van de Taxonomie van Bloom een beroep wordt gedaan. 
Hetzelfde is gedaan met de leervragen en antwoorden van de leerlingen tijdens het uitvoeren 
van het arrangement. De leerlingen zijn vooraf individueel geïnterviewd over hun beleving en 
betrokkenheid tijdens de reguliere lessen natuurkunde en achteraf over hun beleving en 
betrokkenheid tijdens de lessen waarin zij gewerkt hebben aan hun eigen leervragen. 



Conclusies Het werken met eigen leervragen leidt tot een hogere betrokkenheid van vier van de zes 
(meer)begaafde leerlingen van groep 6. Ook voelen zij zich meer uitgedaagd en hebben het 
gevoel meer geleerd te hebben dan wanneer zij volgens de methode vragen beantwoorden. 
Het werken met eigen leervragen leidde niet tot denkprocessen van hogere orde. De 
leervragen die de leerlingen zelf bedachten waren voornamelijk gericht op het denkniveau 
begrijpen en dat is een lagere orde denkvaardigheid. 

	  


