Dit boekje verwoordt onze kijk op hoe
mensen leren over de rijkdom van de
natuur. We hebben de Big Five van
Educatie geformuleerd, gebaseerd op
onze ervaringen en ideeën en relevante
literatuur over onderwijs en wetenschapscommunicatie.

Deze uitgangspunten dienen als
richtsnoer bij het ontwerpen van onze
educatieve activiteiten en laten zien
waar we educatief voor staan.
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De Big Five in het kort
Gebaseerd op onze ervaringen en ideeën
en relevante literatuur over onderwijs en
wetenschapscommunicatie hebben we
een aantal uitgangspunten gedefinieerd.
Deze vijf punten zullen ons leiden bij de
ontwikkeling van educatieve activiteiten:
1. Verwonderend
2. Echt
3. Relevant
4. Onderzoekend
5. Wetenschapswijs
Bij Naturalis gebruiken we verwondering
als vertrekpunt om de wereld te willen
begrijpen. Onze missie is dan ook:

Wij ontdekken samen de rijkdom van de
natuur. Wat je ook weet en wat je ook voelt,
er is altijd meer om enthousiast over te zijn,
meer om te leren en meer om te onderzoeken.
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Naturalis wil de centrale plek in Nederland zijn voor leren over de rijkdom van de natuur.
Een ambitie die naadloos aansluit bij de omvorming van Naturalis tot meest innovatieve
en leukste familiemuseum van Europa – ook thuis, in de klas en in de natuur.
Sinds 2014 is de educatieve focus van Naturalis verbreed, en daar hoort een passende
visie bij: de ‘Big Five’, hieronder kort samengevat:
1. Verwonderend
We gebruiken verwondering als het
natuurlijke startpunt voor het leerproces.
Verwondering uit zich in vragen, en kan
leiden tot nieuwsgierigheid en tot ‘willen
begrijpen’.
2. Echt
We stellen echte objecten, echte situaties
uit de natuur, reële voorbeelden uit het
onderzoek en zelfs echte onderzoekers
centraal. Abstracte begrippen uit het
onderwijs (zoals evolutie) krijgen met onze
objecten een concreet gezicht.
3. Relevant
We doen ons uiterste best de rijkdom van
de natuur te laten zien aan de hand van
relevantie. Want wanneer een onderwerp
relevant wordt gevonden is de motivatie
groter om er kennis van te nemen.
Maar ook omdat de natuur een relevantie
heeft die niet vanzelfsprekend meer is.

4. Onderzoekend
Je krijgt een beter begrip van de natuur
wanneer je haar zelf onderzoekt.
Onderzoekend leren vormt daarom de
ruggengraat van onze educatieve visie.
We zetten ons publiek waar mogelijk aan
tot het verrichten van eigen onderzoek.
5. Wetenschapswijs
Wij vinden het belangrijk dat ons publiek
inzicht verwerft in de manier waarop
wetenschappelijke kennis tot stand komt.
Wij willen mensen wetenschapswijs
maken en stimuleren om, net als weten
schappers, vragen te stellen over de
wereld om hen heen, antwoorden te
zoeken en deze op waarde te kunnen
schatten.
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Voorwoord
In Naturalis willen we biodiversiteit beschrijven, begrijpen en
verklaren voor het voortbestaan van de planeet. Dat doen we met
een prachtige collectie en met intrigerend wetenschappelijk onder
zoek. Maar minstens zo belangrijk is dat we het verhaal van de
natuur vertellen. Wij willen met onze verhalen, tentoonstellingen
en educatieve activiteiten mensen stimuleren nieuwsgierig te zijn,
op onderzoek uit te gaan en te ontdekken; in het museum, thuis, in
de klas en in de natuur, altijd en overal, jong en oud. Wij hebben
onuitputtelijk boeiende collecties die je in het museum kunt zien
maar ook digitaal kan doorzoeken. Je kan zien wat voor weten
schappelijk onderzoek we doen en wie dat doen, en je zult zien
dat we die informatie graag delen en erover in gesprek gaan.
Met deze gedachten in het achterhoofd vonden we het tijd voor een
nieuwe blik op educatie. We willen de centrale plek in Nederland
zijn voor het leren over de rijkdom van de natuur. In onze aanpak
starten we met verwondering en gaan van daaruit verder. Hoe we
dat doen, staat beschreven in dit boekje, de Big Five van Educatie.
Ik hoop dat het niet alleen ons handvatten geeft, maar ook u duide
lijk maakt waar we voor staan, zodat we elkaar in de toekomst
steeds makkelijker kunnen vinden.
Edwin van Huis
Algemeen Directeur
Naturalis Biodiversity Center
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Marije is 5 jaar oud en loopt
de Dino-zaal in Naturalis binnen.
Haar blik valt op het skelet van
de T. rex, haar mond valt open.
‘Wat is dat?’, vraagt ze een
beetje bang aan de meester.
Nee wacht, Marije is een 39-jarige
vrouw, die met haar zoontje van 7
bij de T. rex staat. ‘Is die echt?’, zegt
ze tegen niemand in het bijzonder.
‘Waar zouden die kleine armpjes
voor gediend hebben?’ Of is
Marije een 77-jarige dame die zich
hardop afvraagt: ‘Wanneer is dit
monster uitgestorven?’?
Wie ze ook is, Marije is verwonderd
en nieuwsgierig. Ze staat open om
meer te leren. Die kans willen we
niet laten lopen!
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Naturalis als museum is open sinds 1998. Er zijn in de
jaren sinds de opening verschillende stukken geschre
ven over educatie in de instelling. In 1999 schreef Kees
Both ‘Leren in Naturalis: een educatief model’, dat in
2011 werd vervangen door ‘Onderzoekend leren in
Naturalis’ van Hanno van Keulen. Beide teksten zijn on
verminderd waardevol en de geformuleerde principes
zijn in ons dagelijks denken en doen verankerd.
Er is in die tijd echter veel veranderd. We willen fami
lies, leerlingen en leraren bereiken en hun educatieve
activiteiten bieden voor binnen én buiten het museum;
voor in het museum, in de klas, thuis of in de natuur.
Ook willen we Naturalis in zijn geheel onder de aan
dacht brengen: het museum én het onderzoeksinsti
tuut.
Hierbij past een hernieuwde visie. Dit is onze kijk op hoe
mensen leren over de rijkdom van de natuur en bouwt
voort op de eerder geformuleerde en genoemde stuk
ken. Wij vullen deze nu aan met nieuwe, wetenschappe
lijk onderbouwde inzichten, waardoor zij beter aansluit
bij de ambitie om mensen in verschillende leeromgevin
gen te bereiken. Deze visie is een evoluerende entiteit.
We delen onze inzichten en staan open voor vragen en
suggesties voor verbetering.
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De kernbelofte
laat geen twijfel bestaan
over de educatieve ambities
van Naturalis:
Elk contact met Naturalis
versterkt mijn enthousiasme
en kennis over de rijkdom
van de natuur.
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Aan het tot stand komen van dit boek werkten allerlei
mensen mee, binnen en buiten Naturalis. Ik wil iedereen
bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de her
nieuwde visie, in het bijzonder de afdeling Educatieve
Ontwikkeling. We hebben gediscussieerd, geschreven,
gelezen, gediscussieerd en herschreven. Ik hoop dat u
bij het lezen van onze visie net zo geïnspireerd raakt als
wij om leerlingen en families enthousiast te maken voor
de rijkdom van de natuur.
Dit boek start met de educatieve missie – wat willen we
bereiken? Daarna volgt de Big Five van Educatie: vijf uit
gangspunten die de kernbelofte in de praktijk brengen.
Yuri Matteman
Hoofd Educatieve Ontwikkeling
Naturalis Biodiversity Center
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Onze educatieve missie:
Wij ontdekken samen de rijkdom van de
natuur. Wat je ook weet en wat je ook voelt,
er is altijd meer om enthousiast over te zijn,
meer om te leren en meer om te onderzoeken.
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Educatieve missie
Biodiversiteit vormt ons ‘life support systeem’.
De rijkdom van de natuur biedt ons ontzettend veel,
zoals voedsel, geneesmiddelen en energiebronnen.
Maar de natuur staat wereldwijd onder druk, onder
andere door opwarming, ontbossing en vervuiling.
Steeds vaker moeten we beslissingen nemen, zowel
maatschappelijk als persoonlijk, waar kennis van en
vertrouwdheid met (onderzoek aan) de rijkdom van de
natuur belangrijk zijn. Beslissingen met soms grote
gevolgen voor economie en natuur.
Het nemen van weloverwogen beslissingen in een snel
veranderende samenleving verlangt nieuwe vaardig
heden van ons.1 We moeten over steeds meer bagage
beschikken zoals creativiteit, ondernemingszin,
kritisch denken, probleemoplossend vermogen,
communicatieve vaardigheden, samenwerking,
zelfsturing, flexibiliteit en ict-geletterdheid.
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Hoe vervullen we onze missie:
• Door de rijkdom van de natuur in al haar
biologische en geologische verschijningsvormen te laten ervaren en onderzoeken, in
het museum, op school, thuis en in de natuur.
We verwonderen en dagen uit.
• Door te stimuleren om kennis, ervaring en
enthousiasme te delen, zowel fysiek als
digitaal.
• Door iedereen in aanraking te brengen met
hoe wetenschap werkt, met echte onderzoekers en met actuele wetenschappelijke
resultaten.
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Deze maatschappelijke ontwikkelingen vragen van
Naturalis een nadrukkelijke rol. We nemen die ook.
Wetenschappelijk, door biodiversiteit te beschrijven,
te begrijpen en te verklaren voor het welzijn van de
mens en het voortbestaan van de aardse natuur.
Educatief door liefde en enthousiasme te kweken voor
de rijkdom van de natuur op een manier die past bij
onze tijd en samenleving. Wij zien hierin het zaadje
waaruit draagvlak, begrip en een gevoel van mede
verantwoordelijkheid kan ontstaan, zowel voor de
natuur zelf als voor het werk dat wij daaraan
verrichten.
Dit is volgens ons heel belangrijk, want het is begrip
van en liefde voor de natuur die mensen bereid maakt
tot verandering van houding en gedrag. Het versterken
van enthousiasme en kennis gebeurt meestal niet
vanzelf. Niet iedere bioloog leerde als kleuter alle
dieren uit haar of zijn hoofd, niet iedere geoloog kon als
puber bot van steen onderscheiden. Voor de meeste
mensen geldt dat ze eerst gemotiveerd moeten raken,
voordat ze open staan voor meer kennis. Wij zijn ervan
overtuigd dat leren over de rijkdom van de natuur
plezierig en betekenisvol is, en dat het voldoening en
zelfvertrouwen geeft om de wereld waarin we leven te
kennen en ten goede te benutten.
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De Big Five van educatie
Wanneer je op safari gaat in Afrika is de kans groot dat
de Big Five op je verlanglijstje staat om te zien. Het zijn
de vijf meest indrukwekkende dieren van de savanne,
beginnend met de olifant en meestal aangevuld met
neushoorn, buffel, luipaard en leeuw.
Wij nemen de Big Five als metafoor voor onze educatie
ve uitgangspunten. Punten die passen bij onze kijk op
hoe mensen enthousiast gemaakt kunnen worden om
te leren over de rijkdom van de natuur en die als richt
snoer bij het ontwerpen van educatieve activiteiten
zullen dienen. Hiervoor hebben we onze ervaringen en
ideeën gecombineerd met de meest actuele inzichten
uit onderwijs en wetenschapscommunicatie.
De Big Five van Educatie:
1. Verwonderend
2. Echt
3. Relevant
4. Onderzoekend
5. Wetenschapswijs
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De Big Five als formule:

(Verwonderend + Echt + Relevant)

×
=

Onderzoekend
Wetenschapswijs

18

De eerste drie uitgangspunten, verwonderend, echt
en relevant, worden als vereisten voor educatieve acti
viteiten gezien omdat ze enthousiasme en motivatie
versterken, en daarmee leren plezierig maken.
De drie voorwaarden versterken elkaar en worden bij
de ontwikkeling van nieuwe educatieve activiteiten
zoveel mogelijk in acht genomen.
Het vierde uitgangspunt, onderzoekend, beschrijft
de didactische benadering die wij bij voorkeur gaan
inzetten. Aan het vijfde uitganspunt, wetenschapswijs,
dragen de vier eerdere uitgangspunten bij. Hierin komt
alles samen: de kernbelofte en educatieve missie van
Naturalis, de maatschappelijke ontwikkelingen en wat
die van ons vragen.
In de volgende vijf hoofdstukken wordt per uitgangs
punt een onderbouwing en invulling besproken waarbij
telkens educatieve aandachtspunten gegeven worden
voor het ontwikkelen van educatieve activiteiten.
De uitgangspunten hangen sterk samen, waardoor ze
elkaar soms overlappen.
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Een PABO-student krijgt een vierkant blokje
pyriet in zijn handen gelegd. Vol verbazing
dat zo’n perfecte vorm zo in de natuur te
vinden is, rent hij naar zijn medestudenten
om zijn ervaring te delen.

20

Verwonderend
Verwondering is een krachtig middel om de volle
aandacht te krijgen en deze te richten. Goochelaars
maken hier op slimme wijze misbruik van. Terwijl de
toeschouwer van de ene in de andere verbazing valt bij
het op miraculeuze wijze verdwijnen van het konijn,
stuurt de goochelaar de blik waar hij hem hebben wil.
Verwondering kan leiden tot nieuwsgierigheid en
‘willen begrijpen’2 en dit is bij uitstek een vertrekpunt
om vol enthousiasme te leren in Naturalis. Bezoekers
van Naturalis verwonderen zich voortdurend. Dat geldt
zeker voor de jonge kinderen die ongebreideld nieuws
gierig zijn, maar ook volwassenen worden geconfron
teerd met ervaringen die niet stroken met wat ze al
weten of verwachten.
Wij gebruiken verwondering als vertrekpunt om de
wereld te willen begrijpen. In het advies van de
Verkenningscommissie Wetenschap en Technologie
Primair Onderwijs (2013) wordt dat als volgt verwoord:
‘Wetenschap en technologie begint bij de verwon
dering: waarom is de wereld zoals zij is? Vanuit die
attitude komen vragen op of worden problemen ge
signaleerd. De zoektocht naar antwoorden op die
vragen en problemen leidt tot oplossingen in de vorm
van kennis en/of producten. Deze oplossingen zijn
tegelijk weer uitgangspunt voor nieuwe vragen.’
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De educatieve begeleider wijst de kinderen
op twee gaatjes in een zeester. Wanneer hij
de kinderen vraagt waarvoor die gaatjes
dienen, komen ze al snel tot de conclusie dat
een van de twee een mond moet zijn. ‘En die
andere dan?’ ‘De kont!’ Hilariteit alom.
[1] Educatieve aandachtspunten: starten met
verwondering of in een vroegtijdig stadium
inzetten, ruimte geven voor bewust waar
nemen en oprechte reacties, aansluiten bij
doelgroep, emoties niet invullen.
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Verwondering gaat hand in hand met nieuwsgierigheid
en enthousiasme, mits je passende didactische
strategieën inzet. De volgende paragrafen tonen
enkele mogelijkheden om verwondering op te wekken,
te richten, vast te houden en te gebruiken om op voort
te bouwen.
Verwondering wekken
[1] Omdat verwondering de start is van het leerproces,
is het van belang om een educatieve activiteit met een
verwonderend voorbeeld te beginnen of deze vroeg
tijdig in te zetten. Hierbij wordt rekening gehouden met
wat de doelgroep kan verwonderen (leeftijd, achter
grond, niveau, etc.). Objecten, voorbeelden of fenome
nen worden gekozen omdat ze aansluiten bij de leef
wereld van het publiek. Ook is er ruimte voor het
publiek om zelf waar te nemen en bewust op te merken.
Daardoor kan er oprechte verwondering ontstaan die
niet is opgelegd met opmerkingen als: ‘oud, hè?’ of
‘vind je dit niet mooi?’. Het grootste risico is dat de
gebruikte voorbeelden te ver van het publiek af staan
of te ingewikkeld zijn, waardoor verwondering niet
overgaat in nieuwsgierigheid en enthousiasme blijft
steken in ‘niet begrijpen’.
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‘Don’t give the answer,
before you ask the question.’
Maria Xanthoudaki, van het National Museum
of Science and Technology, Milaan, Italië.
Ecsite 2014.
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Verwondering richten en vasthouden
Bij een T. rex-skelet of een onderwaterwereld vol
koralen komt de verwondering als vanzelf. Maar soms
moet de aandacht gericht worden om verwondering op
te wekken – een kleine aanwijzing, even samen stil
staan bij een observatie. En dan komt de volgende
uitdaging: het vasthouden en aanmoedigen van de
nieuwsgierigheid, want zowel kinderen als volwassenen
zijn snel afgeleid.
Het tijdens een educatieve activiteit vasthouden en
richten van de aandacht is bijzonder belangrijk en
tegelijk een enorme uitdaging die serieuze didactische
vaardigheden vereist. Een zeer krachtig instrument
is vragen stellen. Maar naast vragen vanuit een
educatieve medewerker zijn vragen vanuit kinderen
en volwassenen zelf minstens zo waardevol.
Het volgende citaat komt uit ‘Talent met wetenschap
en techniek ontwikkelen’, van Hanno van Keulen en
Yvette Sol (2012):
‘Vragen stellen is een belangrijk talent, want kinderen
die vragen stellen worden vaak beloond met aandacht
en als het meezit een leerproces dat aansluit bij de
eigen ontwikkelingsmogelijkheden van dat moment.
[…] Een vraag stellen en echt willen weten hoe het zit,
maakt je eigenaar van het leerproces dat volgt. Dat is
belangrijk voor de intrinsieke motivatie. Kinderen (en
ook volwassenen) die zelf iets willen weten zijn veel
volhardender en gerichter op zoek naar het antwoord.’

25

[2] Educatieve aandachtspunten:
aandacht richten, vragen laten stellen,
vragen stellen, niet (direct) het juiste
antwoord geven,
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[2] In onze educatieve activiteiten willen we vooral veel
vragen (uitlokken) en samen tot antwoorden en/of
onderzoek komen (zie ook hoofdstuk Onderzoekend).
Vragen stellen is niet slechts een middel om verwon
dering te richten en vast te houden. Het stimuleert een
nieuwsgierige, onderzoekende houding, en maakt
mensen eigenaar van het leerproces, wat zeer waarde
volle voorwaarden voor effectief leren zijn.4, 5 Ook geeft
het begeleiders zicht op dit leerproces, en daarmee
iets meer controle. Bij het vertellen van een verhaal
weet je als begeleider niet wat er in het hoofd van de
luisteraars omgaat. Vragen en antwoorden van je
publiek geven daar een beter beeld van. Een goed
verhaal sluiten we niet uit, zolang dit gekoppeld is
aan actieve deelname aan de educatieve activiteit.
Uit onderzoek blijkt ook dat dit hogere cijfers oplevert
dan een klassikale les.6
Voortbouwen op verwondering
Vanuit educatief oogpunt moet je op verwondering
kunnen voortbouwen. Te vaak staan verwonderende
activiteiten op zichzelf. Er gebeurt dan niks met de
opgewekte nieuwsgierigheid. Denk maar eens aan een
spectaculair filmpje van een jagend jachtluipaard,
waarna de biologiedocent, nauwelijks refererend aan
het filmpje, op het bord gaat uitleggen wat een voedsel
web is. Dat is zonde, want de opgewekte nieuwsgierig
heid heeft ontvankelijk gemaakt om te leren. In onze
educatieve activiteiten staat het object, het fenomeen,
of iets anders wat verwondering oproept in dienst van
het beoogde leerproces en ondersteunt het de leer
doelen.
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[3] Educatieve aandachtspunten:
hogere-orde denken stimuleren; open
vragen stellen die problemen aankaarten
die ontleed kunnen worden, analyseren,
argumenteren, evalueren en creatief denken
stimuleren, naar eigen ideeën en onder
bouwing vragen, focus niet op antwoorden

28

Het leren door vragen te stellen kan naar een volgend
niveau getild worden door hogere-orde vragen te
stellen en daarmee hogere-orde denkvaardigheden
te stimuleren, zoals creatief omgaan met informatie.
Deze term komt uit de taxonomie van Bloom7 en staat
tegenover lagere-orde denken zoals het onthouden
van informatie. Lagere-orde denkvragen zie je vaak in
ons basis-, middelbaar en hoger onderwijs en hebben
vaak één juist antwoord: Wanneer gebeurde…?
Waar leefde …? Hoe werkt …? Hogere-orde denkvragen
zijn vrijer en doen een beroep op creativiteit en het
probleemoplossend- en analytisch vermogen. Welke
gebeurtenis zou niet gebeurd zijn als...? Is er een betere
oplossing voor...? Wat zijn andere mogelijke uitkomsten?
Ook stellingname en verdediging horen hierbij, net als
voorspellende en onderzoekende vragen. En vaak
leveren deze kwesties meer nieuwe vragen dan
antwoorden op.
[3] Juist hogere-orde denken versterkt nieuwsgierig
heid, creativiteit en enthousiasme en stimuleert
vergroting van kennis en een kritische houding.8,9
Dat willen we bereiken. We leggen dan ook de nadruk
op het stellen van vragen en niet op het geven van het
juiste antwoord.
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Echt
Naturalis is tot de nok toe gevuld met echte dingen:
de enorme collectie, de wetenschappers en hun onder
zoek, en de ervaringen van alle bevlogen professionals.
Echt versterkt de kracht om te verwonderen en maakt
mensen enthousiast en betrokken. Niet voor niets
vragen bezoekers voortdurend: ‘is dit echt?’. Naturalis
trekt niet met plaatjes en praatjes uit de tweede hand,
maar brengt mensen in contact met de rijkdom van de
natuur en trekt deze realistische leeromgeving door tot
buiten de eigen muren. De natuur in, de maatschappij
in.
Al onze educatieve activiteiten zijn daarom zo echt
mogelijk: voorwerpen, ervaringen, onderzoek(ers) en
voorbeelden. Telkens zullen we ons afvragen: kan het
echter?
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[4] Educatieve aandachtspunten:
collectie ‘delen’ met publiek, eraan zitten,
oppakken, onderzoeken, echte voorwerpen
zowel fysiek als virtueel
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Echte voorwerpen9
[4] De enorme collectie is op dit moment zowel ín het
museum als thuis en in de klas te ervaren, fysiek en
digitaal. De overvloed aan vormen en beelden is op
zichzelf al indrukwekkend. Dit zijn organismen die echt
geleefd hebben. Je kunt de voorwerpen bekijken, maar
ook aanraken, onderzoeken, eraan horen en ruiken.
Door de voorwerpen een plek te geven binnen door
dachte educatieve activiteiten, gebruikmakend van
contexten die dicht bij de deelnemers staan, vertellen
ze een rijk en genuanceerd verhaal. Dat verhaal kun je
zelf ontdekken.
Echte ervaringen
Wanneer iemand met passie vertelt over de dinosauriër
die hij zelf heeft uitgegraven, of de spin die zij zelf een
naam heeft gegeven, hangen de toeschouwers aan de
lippen. Het dinosaurusbot dat je in handen hebt, voelt
opeens anders; de toeschouwer is deelnemer van de
ervaring geworden.
Mensen willen graag serieus genomen worden.
Ze willen emotioneel geraakt worden, beleven en
participeren. Door ‘nep’ wordt in onze samenleving
razendsnel heen geprikt, en vanzelfsprekend gezag
bestaat niet meer.10 Op internet kun je over alles infor
matie vinden, en mensen weten meer dan je verwacht.
Echte ervaringen, echt enthousiasme en oprechte
openheid om in gesprek te gaan en je toeschouwer
serieus te nemen zijn belangrijke ingrediënten om jong
en oud te betrekken en een band op te bouwen.
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[5] Educatieve aandachtspunten:
echte ervaringen, fascinatie, nieuwsgierigheid, enthousiasme, successen, vergissingen,
dialoog
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In Naturalis kunnen bezoekers wekelijks echte
ervaringen beleven en horen in LiveScience. Daar gaan
wetenschappers in gesprek met de bezoekers en
kun je een prepareersessie bijwonen. Dan kan het
gebeuren dat de preparateur tijdens het opzetten van
een tijgerkat vertelt over een achtervolging door een
jaguar.
[5] Medewerkers van Naturalis lopen over van de
fantastische ervaringen. Het zou een gemiste kans zijn
deze niet te delen met het publiek. Persoonlijke ver
halen over successen en blunders, over enthousiasme,
gedrevenheid en fascinatie. Het zijn verhalen die
verbinden en van grote meerwaarde voor educatieve
activiteiten zijn. Wie kunnen beter een onderzoekende
houding stimuleren dan wetenschappers zelf?
Gedeeld enthousiasme is dubbel enthousiasme.
Echt wetenschappelijk onderzoek
In Naturalis onderzoeken wetenschappers de rijkdom
van de natuur om deze te beschrijven, te begrijpen en
te verklaren voor het welzijn van de mens en het voort
bestaan van de aardse natuur.11 Het onderzoek wordt
gepubliceerd in gerenommeerde tijdschriften, samen
met wetenschappers van over de hele wereld, en haalt
regelmatig de media.
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[6] Educatieve uitgangspunten:
echt en actueel onderzoek, multidisciplinair,
deelnemen aan onderzoek, aan het denken
zetten, stimuleren onderzoekende en
kritische houding
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Wetenschap speelt een belangrijke rol in onze samen
leving. Wetenschappelijke kennis wordt wijdverbreid
toegepast en beïnvloedt politiek en beleidsvorming.
Actuele resultaten van onderzoek kunnen ook een bron
van inspiratie zijn. De samenleving staat er open voor,
zie alleen al het animo voor de science talks van
LiveScience en de Universiteit van Nederland.
Het onderwijs is op zoek naar contexten en Naturalis
kan de wetenschappelijke contexten voor bepaalde in
houd op het gebied van biologie en geologie uitstekend
verzorgen. Naturalis kan leerlingen een beeld geven
van actueel, multidisciplinair onderzoek en wat het
betekent als je kiest voor een studie in de richting van
wetenschap en techniek.
[6] Echt wetenschappelijk onderzoek, op zoek gaan
naar de grenzen van onze kennis en de toepassingen
die daar soms uit voortvloeien, is een belangrijk uit
gangspunt van onze educatieve activiteiten. Wij willen
dat resultaten uit onderzoek en wat onderzoek eigen
lijk is (zie Wetenschapswijs) mensen raakt en aan het
denken zet. Ons onderzoek staat daarom open voor
kritische ogen en prangende vragen, indien mogelijk
zelfs om actief deel te nemen.
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[7] Educatieve aandachtspunten:
echte processen, modellen, afbeeldingen,
(geen fantasieorganismen en -omgevingen,
geen neprelaties en -interacties)
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Echte voorbeelden
Op school leer je over de rijkdom van de natuur veelal
uit een boek. Hierbij ligt de nadruk op de te leren
concepten, zoals ecosysteem, adaptatie of endogene
krachten. En ook al worden deze aangeboden in
contexten, ze blijven vaak abstract, spreken niet tot
de verbeelding.
[7] Een concept als ‘evolutie’ wordt tastbaar wanneer je
de kiezen van verschillende mammoetsoorten op een
rij legt. Een concept als mutualisme wordt vele malen
duidelijker wanneer je mieren een lieveheersbeestje
van een roos met bladluis af ziet donderen. De educa
tieve activiteiten zullen gevuld zijn met echte voor
beelden. Hier vallen ook modellen, afbeeldingen en
verhalen onder; deze zijn gebaseerd op echte voor
beelden.
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Relevant
Een kleuterklas komt op bezoek in Naturalis voor een
educatief programma rond de T. rex. Bij binnenkomst
krijgen ze het artikel ‘Melanosome evolution indicates a
key physiological shift within feathered dinosaurs’ met
een vragenlijst over de inhoud. Met de kleuters wordt
afgesproken om na anderhalf uur bij de Dinopoot op de
eerste verdieping de vragenlijst in te leveren.
Iedereen die dit leest weet dat dit niet gaat werken.
Kleuters kunnen niks met zo’n opdracht, omdat deze
helemaal niet aansluit aansluit bij leefwereld, taal en
wat ze weten. De opdracht is niet relevant.
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De rijkdom van de natuur is ons centrale
thema. De natuur in al zijn verschijnings
vormen, zoals planten, dieren, fossielen,
stenen en mineralen. Zowel dichtbij als
verder weg, in het heden en verleden.
Dit thema kan voor iedereen relevant
gemaakt worden. Hoe pakken we dat aan?
Ten eerste door educatieve activiteiten
persoonlijk relevant te maken. Je leeftijd,
achtergrondkennis, eerdere ervaringen
en persoonlijke interesses beïnvloeden
allemaal de relevantie en daarmee je
motivatie. Uiteraard kunnen we niet van
iedereen de precieze voorkeuren en
achtergrond weten, maar gelukkig kunnen
we wel een aantal gemene delers
benoemen.
Ten tweede door iedere bezoeker een
positieve, interessante leerervaring te
bieden. Hiervoor sluiten we aan bij actua
liteit, plaatsen we onderwerpen in een
relevante leeromgeving (die tot buiten de
muren van het museum reikt) en houden
we rekening met sociaal leren.

Rekening houden met verschillen
tussen doelgroepen
Om educatieve activiteiten relevant te
maken, houden we rekening met verschil
len tussen doelgroepen. Het liefst willen
we iedereen bereiken met ons aanbod,
maar om succesvol te zijn moeten we
keuzes maken. Onze primaire doelgroep
bestaat uit mensen bij wie nog veel te
winnen valt qua enthousiasme voor, en
kennis van de natuur; leerlingen van
het basis- en middelbaar onderwijs en
families. We onderscheiden ook een
secundaire doelgroep. Dit zijn mensen
die ons kunnen helpen de primaire doel
groepen te bereiken: collega’s die actief
zijn in het natuuronderwijs zoals leraren
en lerarenopleiders, educatieve begelei
ders, wetenschappers en ouders.
Ons aanbod moet niet alleen relevant zijn
voor de primaire doelgroepen, maar ook
voor de secundaire. We krijgen iedereen
mee als het betekenis voor ze heeft.
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[8] Educatieve aandachtspunten:
rekening houden met verschillen, aansluiten
bij leerlijnen
[9] Educatieve aandachtspunten:
rijkdom van de natuur, gewone natuur,
spannend en leuk, spectaculaire natuur,
citizen science
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Primaire doelgroepen
Een passende leerervaring vormgeven voor onze
primaire doelgroep houdt in dat we rekening houden
met leeftijdsverschillen en ontwikkelingsstadia.
Gekozen onderwerpen en contexten sluiten aan bij de
leefwereld, en er is genoeg herkenning. De activiteiten
sluiten ook aan bij het belevingsniveau: het is te
begrijpen maar ook uitdagend.12
[8] Zonder volledig te willen zijn, kun je stellen dat
kleuters zeer zintuigelijk en onderzoekend zijn inge
steld. Dat neemt af naarmate kinderen ouder worden.
Leerlingen uit de onderbouw van het voortgezet onder
wijs hebben helaas geleerd dat alles wat slijmerig is of
meer dan vier pootjes heeft vies is en dat je er van af
moet blijven.
Kleuters vinden het leuk om opdrachtjes te krijgen.
Dat enthousiasme slinkt met de jaren en in het voort
gezet onderwijs zijn de leerlingen meer berekenend.
Het enthousiasme voor een opdracht neemt toe als er
een beloning voor staat: een beoordeling of op zijn
minst het gevoel dat het nuttig en belonend voor
school is. Het is belangrijk om ons te realiseren dat er
binnen de genoemde leeftijdsgroepen grote verschillen
bestaan qua aanleg, ontwikkelingstempo, interesse,
persoonlijkheid, ervaring en voorkennis.13
[9] Naast schoolgroepen behoren families tot onze
primaire doelgroep. Zij zien de natuur als iets vanzelf
sprekends, en de interesse in natuur is latent aanwezig.
Ze zijn op zoek naar spannende, leuke dingen om te
doen, waarover ze aan de keukentafel nog wat na
kunnen praten. Ze zijn vooral geïnteresseerd in natuur
in de naaste omgeving en spectaculaire voorwerpen
(T. rex) en fenomenen (aardbevingen).
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[10] Educatieve aandachtspunten:
afstemmen met wensen en verwachtingen,
ondersteunen. Gevalideerde didactiek en
inhoud
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Secundaire doelgroep
[10] De benadering van secundaire doelgroepen vraagt
een andere aanpak, aangezien het hier om mensen
gaat die vaak een vergelijkbaar doel nastreven.
Rekening houden met deze doelgroep betekent dan
ook vooral afstemmen hoe wij ze het beste kunnen
faciliteren. Dit kan variëren van gevalideerd materiaal
(zowel didactisch als inhoudelijk) op het gebied van
werken met natuurlijke voorwerpen of onderzoek doen
in de natuur tot de didactiek van het onderzoekend
leren. Het materiaal moet aantrekkelijk zijn voor de
betreffende doelgroep en indien nodig verlenen we
ondersteuning via handleidingen, digitale tools en
trainingen.
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Belangrijk is oog te houden voor de
menselijke maat. Dus als we strooien
met duizenden of miljoenen jaren,
moet dat altijd vertaald worden naar
begrijpelijke schalen. Zo kunnen
weinigen zich iets voorstellen bij de
lange tijd die tussen ons zit en de
Pithecanthropus. Meer dan een half
miljoen jaar. Een getal met vijf nullen.
Maar het wordt al iets voorstel
baarder als je rekent in generaties,
bijvoorbeeld elke twintig jaar een
nieuwe lichting mensen. Dan kom
je op zo’n 25.000 opa’s die er
zitten tussen ons en ‘Piet’.
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Inhoud aan laten sluiten op het
curriculum en families
Zoals gezegd is de rijkdom van de natuur
het centrale thema. De natuur in al zijn
verschijningsvormen zoals planten, dieren,
fossielen, stenen en mineralen. Zowel
dichtbij als verder weg, in het heden en
verleden.
Om inhoudelijk relevant te zijn voor
scholen, volgen wij het curriculum voor
het basis- en het voortgezet onderwijs.
We plaatsen de onderwerpen die daar
aan bod komen binnen ‘het verhaal van
Naturalis’. Dat betekent in de eerste plaats

dat we de onderwerpen koppelen aan
de thema’s die behandeld worden in de
nieuwe tentoonstellingen. We zoeken ook
zoveel mogelijk aansluiting bij het onder
zoek van onze wetenschappers. Met name
voor het voortgezet onderwijs kunnen die
het curriculum op indringende wijze illus
treren. Denk bijvoorbeeld aan het thema
’Evolutie’, dat toegelicht kan worden aan
de hand van ons onderzoek naar belang
rijke evolutionaire innovaties, de verande
ring van biodiversiteit in ruimte en tijd en
de rol van interacties tussen soorten op
evolutie. De belangrijkste thema’s staan in
figuur 1, op de volgende pagina.14
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[11] Educatieve aandachtspunten:
rijkdom van de natuur, actuele inhoud,
wetenschap, fenomenen en
processen vertalen naar de menselijke maat

Figuur 1

Belangrijkste thema’s uit curriculum, de nieuwe
presentatie en wetenschap van Naturalis:
• Mens & Natuur
• Evolutie
• Ecologie
• Vorm & Functie
• Patronen

• LiveScience
• De Ontmoeting
• Ik wil je
• Waar kom je vandaan?
• Wij horen bij elkaar
• Wat een kracht!
• Nog lang en gelukkig
• Omdat ik lief had
• I love dino’s!

Curriculum

Educatie

Nieuwe
tentoonstellingen

Onderzoek

• Dynamic Biodiversity
• Evolution of species

interdependencies

• Character evolution
• Systematics
• Applied research
• Bioinformatics
• Natuur van Nederland
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[11] Naast vakinhoudelijke concepten verwerken we ook
vakoverstijgende concepten. Ons aanbod is uitermate
geschikt om biologische en aardrijkskundige termen
zoals schaal, eenheden en hoeveelheden, systemen,
systeemmodellen, energie en materie te behandelen.
Ook herkenning van patronen en perspectieven (bij
voorbeeld verandering en continuïteit, vorm en functie,
oorzaak en gevolg) zijn vakoverstijgende leerdoelen
die belangrijk worden gevonden en bij Naturalis goed
ingezet kunnen worden.15, 16
Activiteiten inbedden in een bredere (leer)omgeving
Leren beperkt zich niet tot één plek of moment.
Je leert altijd en overal, binnen en buiten de muren
van de school. Uit onderzoek blijkt dat buitenschoolse
leeromgevingen, zoals Naturalis, kunnen bijdragen aan
het ontwikkelen van kennis, houding en gedrag rond
wetenschappelijke onderwerpen. Ook blijkt dat deze
ervaringen een groter effect hebben wanneer ze niet
geïsoleerd plaatsvinden.17 We zien het als een uitda
ging om leeromgevingen te verbinden. Hiermee willen
we voorkomen dat een bezoek aan Naturalis op zich
zelf staat. Wat je in het museum meemaakt kom je
later weer tegen. Of je nu thuis bent, op school of in de
natuur. Daardoor blijft wat je leert niet alleen beter
hangen, maar wordt het ook echt onderdeel van je
leven en dus betekenisvol en relevant.
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[12] Educatieve aandachtspunten:
Naturalis als krachtige omgeving om te leren
over wetenschap, ervaringen in het museum
onderdeel van het leven thuis, op school en
in de natuur maken
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[12] Wat we in de verschillende leeromgevingen aan
bieden moet wel passen bij die leeromgeving. In onze
tentoonstellingen kunnen we evolutie van de mammoet
prima zichtbaar maken aan de hand van een reeks
kiezen, maar gedrag van koolmezen kun je beter
observeren in je eigen achtertuin of in het bos en de
citroenzuurcyclus behandel je in de klas.
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[13] Educatieve aandachtspunten:
samenwerken, onder woorden brengen,
begeleiders een rol geven
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Inzetten op sociaal leren18
Leren is voor een belangrijk deel een sociaal proces.
Ook in musea blijkt sociale interactie een hele grote rol
te spelen bij de leerervaring van de bezoeker.19
Door samen te werken leer je van elkaar en hardop
denken bevordert gedachteontwikkelingen. Interacties
worden leerzaam door gevarieerde opdrachten in te
zetten waarbij iedereen de kans krijgt om te spreken.
Ideeën worden uitgewisseld en afgewogen, iedereen
kan meedenken en wordt gehoord, tot overeenstem
ming bereikt wordt.20 Hierbij is goede begeleiding
onontbeerlijk.
[13] Onze activiteiten nodigen uit tot samenwerken en
interactie: tussen bezoekers onderling (leerlingen,
familieleden) en tussen bezoeker en begeleider (leraar
of educatieve begeleider). Dat kan ook buiten het
museum zijn; op school onder begeleiding van een leer
kracht, thuis met broers of zussen onder begeleiding
van ouders of in de natuur met vrienden en vriendinnen
onder begeleiding van een wetenschapper.
We stimuleren leerzame gesprekken en geven
begeleiders hierbij een actieve rol. Zo activeren we
de sociale omgeving en koppelen we gelijktijdig
verschillende leefomgevingen aan elkaar.
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‘We’ve got to stop killing student
performance and interest in science by
lecturing and instead help them think like
scientists’ Active learning increases student
performance in science, engineering, and
mathematics, Freeman et al. (2014)
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Onderzoekend
Wetenschappers doen onderzoek om de wereld om hen
heen te beschrijven en te begrijpen. Zij zetten vanuit
nieuwsgierigheid vaardigheden in om tot antwoorden te
komen, zoals voorspellen, waarnemen, vragen stellen,
interpreteren, kritisch denken, modelleren, verklaren,
overleggen, etc.
Jonge kinderen doen ook onderzoek om de wereld om
hen heen te beschrijven en te begrijpen. Ze stellen
spontaan en ongebreideld vragen, niet gehinderd of
geholpen door veel kennis. Het zijn echte onderzoekers!
Ze zetten daarbij alle zintuigen in, zijn creatief en
kunnen verrassend volhardend zijn. Op latere leeftijd
verliezen de meeste mensen deze onbevangen onder
zoekende houding. Wij willen die houding blijven
stimuleren.
De didactiek van onderzoekend leren21 is gebaseerd op
hoe wetenschappers onderzoek doen en past daarom
heel goed bij onze identiteit als onderzoeksinstelling.
Het is de ruggengraat van onze educatieve visie.
Het doen van onderzoek zetten we in om mensen
enthousiast te maken over een onderwerp zodat ze
erover (willen) leren. We prikkelen de onderzoekende
houding en stimuleren daarmee openheid, samen
werken en creativiteit.22
Binnen het onderwijs kun je onderzoekend leren inzet
ten om leerlingen competenties te laten ontwikkelen
die samenhangen met de (natuur-)wetenschappelijke
manier van werken, zoals het begrijpen en gebruiken
van vakinhoudelijke en vakoverstijgende concepten,
het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden en een
onderzoekende houding. Dit zijn belangrijke vaardig
heden om deel te nemen aan de samenleving, nu en in
de toekomst (zie ook volgend hoofdstuk).
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Figuur 2
Stappen van onderzoekend leren 23

1. Introductie
Wat is het onderwerp? (zien)
Wat wil je te weten komen?
(nieuwsgierig zijn)

7. Verdiepen, verbreden
Wat is de betekenis van mijn onder
zoek? (vergelijken, generaliseren)
Wat zou je verder kunnen onder
zoeken? (vragen formuleren)

6. Presenteren
Hoe kan je dit met anderen delen?
(communiceren, discussiëren)

5. Concluderen
Hoe orden je je data? (verwerken, analyseren)
Wat zijn je conclusies? (interpreteren,
redeneren, argumenteren, verklaren)
Is dit wat je had verwacht? (relateren aan
voorspelling, reflecteren)
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2. Verkennen, aanrommelen
Wat weet je er al van?
(relateren aan voorkennis)
Wat wil je weten? (vragen stellen)

3. Opzetten onderzoek
Hoe denk je dat het zit?
(voorspellen, modelleren)
Hoe ga je onderzoeken of het klopt?
(onderzoek opzetten)
Hoe ga je het aanpakken?
(plannen, taken verdelen)

4. Uitvoeren onderzoek
Opzet uitvoeren (waarnemen, meten,
resultaten bijhouden)

Stappen van onderzoekend leren
In het Nederlandse wetenschaps- en technologie
onderwijs wordt veel gebruik gemaakt van een
onderzoekscyclus, opgebouwd uit zeven stappen
(zie figuur 2).
De stappen van onderzoekend leren zijn geen dwin
gend recept. Wetenschappers volgen ook niet altijd de
beschreven volgorde van de empirische cyclus. Ook bij
onze educatieve activiteiten gaan we flexibel om met
de stappen van onderzoekend leren. Dat hangt af van
de leerdoelen, de faciliteiten in de omgeving waar de
activiteit plaats vindt, de leeftijd en achtergrond van
de doelgroepen en de tijd die er voor de uitvoer van een
opdracht is. Hierdoor zijn de stappen niet alleen in te
zetten voor educatieve activiteiten voor het verplichte
onderwijs, maar ook geschikt voor bijvoorbeeld
familieactiviteiten. Bij een activiteit voor families gaan
kinderen bijvoorbeeld voelen aan, kijken naar en
vragen stellen over dierenschedels. Bij een programma
voor een bovenbouw havo/vwo-klas voeren ze een
onderzoek uit en maken ze een evolutionaire stam
boom.
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[14] Educatieve aandachtspunten:
verwonderen, waarnemen, (h)erkennen,
vergelijken, vragen stellen, ideeën opperen,
verkennen, aanrommelen, onderzoekbare
vraag opstellen, voors pellingen doen,
gegevens verzamelen, verklaren
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Onze focus
[14] De focus van onze educatieve activiteiten ligt op
de open, creatieve fase van de onderzoekscyclus: de
introductie en de verkenning. Dat zijn de stappen waar
we verschil kunnen maken vergeleken met andere
omgevingen. Mensen verwonderen, nieuwsgierig
maken, vragen en ideeën oproepen, hen al redenerend
tot een mogelijke verklaring laten komen. Om dit te
bereiken is goede educatieve begeleiding nodig, in alle
leeromgevingen.
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Aanvullende vormen van didactiek
Onderzoekend leren is onze educatieve
ruggengraat, een zeer rijke didactiek om
kennis en enthousiasme over de natuur te
versterken. Ook andere vormen van didac
tiek kunnen hier aan bijdragen. Deze zijn
vaak ook in combinatie met onderzoekend
leren in te zetten. Wat volgt is een aantal
vormen van didactiek die, zolang ze doel
gericht ingezet worden, kunnen bijdragen
aan enthousiasmerende educatieve
activiteiten.
Ontwerpend leren23 gaat uit van een
probleem waarvoor deelnemers een
oplossing gaan ontwerpen. Onze samen
leving staat nu en in de toekomst voor een
veelheid aan uitdagingen, zoals milieu
problemen, tekort aan energie, water en
voedsel. Uitdagingen met oplossingen die
onder meer binnen het veld van de biologie
en geologie gezocht worden. Als we de
relatie tussen mens en natuur behandelen
kan ontwerpend leren een meerwaarde
hebben. Ook kunnen ontwerpstappen
gepaard gaan met onderzoek, waarbij de
twee didactische benaderingen elkaar
versterken. Denk bijvoorbeeld aan vorm
en functie; je kunt windverspreiding van
zaden onderzoeken en daarbij ook
proberen zaden na te bouwen.

De Concept-contextbenadering24 is sinds
2013 ingevoerd voor alle bètavakken in het
voortgezet onderwijs. Hierbij wordt de
lesstof aangeboden in contexten die voor
leerlingen relevant zijn. Er wordt onder
scheid gemaakt tussen leefwereld (naar
de dierentuin), beroepscontext (de dier
verzorger) en wetenschappelijke context
(taxonomie van de mens). Deze benadering
is heel goed in combinatie met andere
vormen van didactiek in te zetten.
Ook de Narrative explanation in science25
kan meerwaarde hebben. Voor een groep
staan en vertellen herbergt een risico.
Je weet niet wat er in de hoofden gebeurt
en er zijn maar weinig mensen aan wiens
lippen kinderen en volwassenen hangen.
Als iemand dat talent heeft dan kan ver
halen vertellen een zeer positieve invloed
hebben op het beeld van wetenschap en
betrokkenheid vergroten. Verhalen die
spannend zijn, waarin verteld wordt over
dromen en tegenslag en over ruzie en
ontdekkingen. Verhalen waarin de onder
zoeker gewoon een mens is, en iemand
waarmee kinderen en volwassen zich
kunnen identificeren.
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Wetenschap is
onlosmakelijk verbonden
met onze samenleving
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Wetenschapswijs
Wetenschap draagt op ongeëvenaarde wijze bij aan de
ontwikkeling van kennis, en speelt door de bijbehoren
de kritische en onafhankelijke denkwijze een belang
rijke rol bij veranderingen in de maatschappij. En niet
onbelangrijk, wetenschap is de drijvende kracht achter
innovatie, met potentieel grote economische mogelijk
heden. Ook bij Naturalis willen we biodiversiteit be
schrijven, begrijpen en verklaren voor het welzijn van
de mens en voortbestaan van de aardse natuur. Dat
doen we onder meer door wetenschappelijk onderzoek.
Wij vinden het belangrijk dat er ook aandacht wordt
besteed aan hoe wetenschappelijke kennis tot stand
komt, niet in de minste plaats omdat Naturalis een
wetenschappelijk instituut is. De nadruk op resultaten
geeft aanleiding tot welles-nietes-spelletjes. Deze
nadruk willen we verschuiven naar het proces. Dit kan
tot meer zinnig debat leiden en past beter bij de huidige
en toekomstige samenleving. Een samenleving waarin
informatie eindeloos beschikbaar is, en we geacht
worden weloverwogen beslissingen te nemen.
Beslissingen die grote gevolgen kunnen hebben, voor
ons eigen leven, de natuur en de economie.
Wij willen mensen wetenschapswijs26 maken en
stimuleren om, net als wetenschappers, gevoed door
nieuwsgierigheid vragen te stellen over de wereld om
hen heen, antwoorden te zoeken en deze op waarde te
kunnen schatten.
De vier uitgangspunten besproken in de voorgaande
hoofdstukken passen heel goed bij dit doel: bezoekers
met onze activiteiten wetenschapswijzer maken.
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[15] Educatieve aandachtspunten:
laten deelnemen aan onderzoek, dialoog
aangaan, aansluiten op de belevingswereld
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Gebaseerd op het rapport Tussen Onderzoek en
Samenleving van De Jonge Akademie (2012), zullen we
zo veel mogelijk facetten van de wetenschap aan bod
laten komen, afhankelijk van de doelgroepen, onder
werpen en toegespitste doelen bij onze activiteiten.
Idealiter kunnen mensen op waarde schatten wat de
invloed is van wetenschap op de samenleving en op
hun persoonlijke leven, er kennis van nemen en een
mening over vormen. Dat gaat verder dan toepassingen
die we dagelijks om ons heen zien en in handen hebben,
zoals de productie van ons voedsel of je smartphone.
Hoe wetenschap werkt is namelijk complex en ook niet
altijd onomstreden, denk bijvoorbeeld aan klimaat
verandering en evolutie.
[15] We leven in een samenleving waarin het belangrijk is
mensen actief te betrekken bij het proces van weten
schap. Actief betrekken betekent hen laten deelnemen,
in gesprek gaan en echt geïnteresseerd zijn in en
rekening houden met wat mensen belangrijk vinden.27
Hiermee vergroot je de bewustwording rondom weten
schap en maak je het relevant – de eerste stap richting
wetenschapswijs.
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[16] Educatieve aandachtspunten:
stimuleren van onderzoekende houding;
nieuwsgierigheid voeden, kritische houding
stimuleren, nauwkeurig werken, reflecteren
op activiteiten, openheid, vasthoudendheid
stimuleren, creativiteit en nieuwe ideeën
aanmoedigen

68

Wetenschappers stellen vragen en hebben een
onderzoekende houding
[16] Wij willen met onze activiteiten nieuwsgierigheid
voeden en de ontwikkeling van een onderzoekende
houding stimuleren. Door rekening te houden met de
hieronder beschreven aspecten kunnen we activiteiten
ontwikkelen die daar concreet aan bijdragen:28
• Willen weten
	De behoefte om te willen weten zit in ieder mens;
het is een sterke intrinsieke motivatie, een initiële
interesse, de eerste nieuwsgierigheid naar het
onbekende. De basis voor een onderzoekende
houding is van nature gegeven.
• Kritisch willen zijn
	Wat je ziet, wat een ander zegt of wat je zelf zegt
hoeft niet altijd waar te zijn. Weet je zeker dat het
klopt? Controleer het, werk nauwkeurig en wees
eerlijk. Twijfel altijd en aan alles. Dat leidt tot
nieuwe vragen en tot betere kennis.
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‘Wetenschappers stellen vragen, formuleren
hypotheses, onderzoeken deze kritisch en
trekken voorlopige conclusies. Maar een
vast recept voor het beoefenen van wetenschap is er niet. Bewijzen en argumenteren
zijn essentieel, maar nieuwsgierigheid,
creativiteit en een kritische houding spelen
een minstens zo belangrijke rol.’
Citaat uit Tussen Onderzoek en Samenleving,
De Jonge Akademie (2012)
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• Willen begrijpen
	Uiteindelijk gaat het niet om de losse feiten maar
om verbanden daartussen. Het willen doorgronden
van dieperliggende oorzaken en de betekenis van
fenomenen en feiten die ons omringen. Iets tot op
het bot uitzoeken, en dan ook het grotere geheel
overzien.
• Willen bereiken
	Geduld, gedrevenheid en niet opgeven als het tegen
zit zijn belangrijke aspecten van een onderzoekende
houding en de voorwaarden om ver te komen.
De drijfveren hierachter: enthousiasme en motivatie.
• Willen delen
	
Een baanbrekende ontdekking schreeuw je vanzelf
van de daken. Maar eerlijke wetenschap vereist dat
je alles blootgeeft: je resultaten, je methode, je
overtuigingen. Delen en open staan voor kritische
vragen en andere ideeën horen erbij.
• Willen vernieuwen
	Wetenschap geeft juist veel ruimte aan het betreden
van ongebaande paden. Met al je creativiteit,
vindingrijkheid en originaliteit kom je dingen te
weten die nog niemand wist.
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[17] Educatieve aandachtspunten:
waar mogelijk aandacht voor verschillende
vakgebieden
[18] Educatieve aandachtspunten:
open houding, nieuwsgierigheid stimuleren,
samenwerken, presenteren, discussiëren
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Wetenschap is veelvormig
[17] Wetenschap bestaat uit vele vakgebieden en dat
geldt ook voor de domeinen waarin Naturalis zich
beweegt. Tussen de vakgebieden ontstaat steeds meer
samenwerking en er ontstaan nieuwe, interdisciplinaire
vakgebieden. Bij Naturalis werken biologen – van
taxonoom tot moleculair bioloog – geologen en bio
informatici samen om biodiversiteit te verklaren.
Wetenschap is mensenwerk en een sociaal proces
Wetenschap is mensenwerk. Mensen die enthousiast
en nieuwsgierig zijn, maar ook wel eens een baaldag
hebben. Zij kunnen vaak gepassioneerd vertellen over
hun werk en soms maken ze fouten. Daar komen ze
meestal zelf achter en anders via de ingebouwde
controlemechanismen van de wetenschap.
Wetenschap doe je bijna nooit alleen. Kennis ont
wikkelt zich door samen te werken en met elkaar te
communiceren, binnen en buiten de eigen weten
schappelijke gemeenschap. Wetenschappers publi
ceren, discussiëren en presenteren de hele tijd.
Communicatievaardigheden zijn belangrijk. Weten
schappers wisselen niet alleen kennis uit, ze gebruiken
elkaars werk om verder te kunnen komen.
[18] Wij gaan mensen uitdagen deel te nemen waar dat
kan, samen met onze wetenschappers en educatieve
begeleiders. In gesprek, door ervaringen uit te wisselen
of door echt mee te doen aan een citizen scienceproject. Samen ontdekken is dubbel ontdekken.
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‘Onderwijs bereidt kinderen voor op de
toekomst. Het probleem is die toekomst is ver
weg, onzeker en wordt door henzelf vorm
gegeven. Het is alsof je in 1 × de iPhone 25
moet ontwerpen. Daarom is het belangrijk dat
we niet alleen de goede antwoorden geven,
maar ook kinderen leren de goede vragen
te stellen, zelf het pad naar kennis af te lopen.
Gelukkig is ieder kind een natuurlijke onderzoeker en borrelt van nieuwsgierigheid.
Die leerknop staat allang aan.’
Robbert Dijkgraaf, in het kader van
#onderwijs2032, 2014
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