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1) Confronteer en verbeter 
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kunnen inzetten en 
ervaren als nuttig
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Stimuleer een positieve houding van 
leerlingen t.a.v. nieuwsgierigheid



Opmerken
✓ Merk hun nieuwsgierigheid op: doorvragen, 

verbazing, eigen inbreng van ideeën, etc. 
(bijv. ‘Wat stel jij allerlei leuke vragen!’) 

✓ Laat leerlingen weten dat je hun 
nieuwsgierigheid ziet en waardeert, bijv. 
deel tijdens de les bijpassende ‘stickers’ uit 
voor bijzonder nieuwsgierig studiegedrag 

✓ Laat leerlingen elkaars nieuwsgierigheid 
(leren) opmerken, bijv. met het toewijzen 
van rollen (pet), een mindmap van 
verschillend nieuwsgierig gedrag, etc.



Uitdagen
✓ Bied leerlingen open-einde (O&O-gerichte) 

opdrachten, zodat zij hun nieuwsgierigheid 
kunnen inzetten en ervaren als nuttig 

✓ Maak leerlingen bewust van het doel 
nieuwsgierig te leren in de les, bijv. 
aanmoedigen, slogans aan de wand, 
competities of hen laten herinneren aan 
rolmodellen (uit films, sport, games) 

✓ Daag leerlingen uit met wedervragen naast 
het geven van antwoorden, bijv. ‘Op welke 
andere manier zouden we … ?’



Bespreken
✓ Geef lessen over ‘nieuwsgierig-leren’ om de 

opvattingen van leerlingen te confronteren 
en verbeteren, bijv. met stellingen (‘Zonder 
nieuwsgierigheid, geen betere iPhone’) 

✓ Vraag leerlingen naar hun nieuwsgierigheid 
tijdens een les, want die is niet altijd 
zichtbaar. Wie was nieuwsgierig? Hoe 
voelde dat? En bleek het nuttig? 

✓ Vraag naar hun nieuwsgierige vragen van 
buiten school, zoals van vakanties, films of 
games (tip: hang die aan de vragenwand)



Verrijken
✓ Koppel de nieuwsgierige vragen van 

leerlingen over de ene les aan andere 
lessen, zoals vragen bij rekenen aan lessen 
W&T (tip: noteer daarvoor hun vragen) 

✓ Haal bijzondere materialen of belevingen in 
de klas die bij leerlingen nieuwsgierigheid 
opwekken, zoals apparaten, dieren en 
planten. Tip: Betrek ouders voor ideeën! 

✓ Sta toe dat de nieuwsgierigheid van 
leerlingen hen de klas uitlokt, zoals naar  
het schoolplein, een park, bieb of winkel



Voorleven
✓ Toon leerlingen regelmatig jouw eigen 

verwondering en nieuwsgierigheid voor 
lesonderwerpen, bijv. door jouw 
opvattingen en gevoelens vaker te 
verbaliseren (‘Wat heeft mijn 
nieuwsgierigheid mij moois gebracht!’) 

✓ Demonstreer ‘nieuwsgierig-leren’ voor een 
willekeurige les, bijv. door zelf een leerling 
te spelen op basis van een eerder 
lesonderwerp: doorvragen, het plezier van 
verschillende vragen stellen, te genieten 
van nog-niet-weten, etc.



Verdiepen
✓ Stimuleer leerlingen om knappere 

nieuwsgierige vragen te stellen, zoals 
hogere-denkvragen met behulp van 
vraagstammen (bijv. ‘Hoe zou … beter  
werken dan … ?’) 

✓ Reflecteren op ‘nieuwsgierigheid’ is niet 
voor iedere leerling makkelijk. Wijd 
taallessen aan nieuwe woorden voor het 
beschrijven van ervaringen, ideeën en 
gevoelens gerelateerd aan 
nieuwsgierigheid: verwonderen, motivatie, 
formuleren, verrassen, opmerkelijk, etc.



“Ik leerde als schooldirecteur anders te kijken naar 
onderwijskwaliteit. Ik heb nu een breder beeld van wat onze 
leerlingen drijft om hier op school te willen leren.” 

– Marcel, schooldirecteur

“Sinds jouw [bijscholing] praat ik regelmatig met mijn 
leerlingen over hun besef van nieuwsgierig-leren in mijn 

klas. Dat heeft me veel grip gegeven op hun 
leermotivatie voor al mijn lessen.” 

– Annemieke, leerkracht groep 6

“Juf [Annemieke] stelt nu veel meer vragen. Ze luistert veel 
meer naar ons. Dat vindt iedereen heel leuk. Maar het is ook 
wel wennen hoor, want soms heeft zij ook geen antwoorden.” 

– Lucas, leerling groep 6


