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Wij geloven dat de attitude van basisschoolleerlingen 
t.a.v. nieuwsgierigheid in ieder geval bestaat uit de 
onderstaande componenten. Voor elke component 
geven we je enkele adviezen om deze bij jouw leerlingen 
positief te ontwikkelen tijdens reguliere lesactiviteiten:  

Persoonlijke neiging 

Overtuig leerlingen dat 'nieuwsgierig-zijn' nuttig en 
plezierig is voor het eigen leren. Laat leerlingen na afloop 
van hun onderzoeksopdrachten inzien dat hun 
nieuwsgierige vragen hebben geleid tot nuttige kennis of 
tot het bedenken van een originele oplossing of 
antwoord voor een probleem of op een vraag. 

Maatschappelijk belang 
Overtuig leerlingen dat mensen die nieuwsgierige vragen 
en ideeën bedenken heel belangrijk zijn voor de 
samenleving. Hoe zou de samenleving er namelijk uitzien 
als nieuwsgierige, onderzoekende mensen niet meer 
zouden bestaan? Zullen ooit alle nieuwsgierig vragen van 
uitvinders beantwoord zijn? 

Negatieve mening 

Overtuig leerlingen dat de nieuwsgierige vragen van 
klasgenoten niet dom of irritant zijn, maar juist heel 
waardevol. Spreek leerlingen aan als zij zich negatief 
uitlaten over het nieuwsgierige gedrag van klasgenoten.  

Vrees voor de kritiek van klasgenoten 

Overtuig leerlingen dat zij niet bang hoeven te zijn voor 
de kritiek van anderen op hun nieuwsgierige vragen. 
Herinner leerlingen aan de complimenten die zij mogelijk 
eerder ontvingen van klasgenoten en leerkrachten op 
hun nieuwsgierige vragen tijdens de les. 

Zelfbekwaamheid 

Overtuig leerlingen van hun vermogen om zichzelf van 
alles af te vragen over verschillende lesonderwerpen. 
Merk de nieuwsgierige vragen van leerlingen daarvoor 
regelmatig op en duid deze na afloop als belangrijke 
succeservaringen.

De motor van leren 

Iedereen lijkt het erover eens dat nieuwsgierigheid 
belangrijk is voor leren. Onder wetenschappers bestaat 
echter nog veel onduidelijkheid over de psychologische 
aard van 'nieuwsgierigheid'. Is nieuwsgierigheid een 
emotie, motivatie of persoonlijkheidskenmerk? 

Wij geloven dat we nieuwsgierigheid in de basis moeten 
stimuleren als een houding: een verzameling van 
positieve overtuigingen van leerlingen over het belang 
van eigen verwondering en het stellen van verschillende 
nieuwsgierige vragen over de lesstof in de klas.  

Denk aan het plezier om jezelf van alles af te vragen, 
zonder daarvoor direct een antwoord te hoeven vinden. 
Of het nut van doorvragen en van het stellen van 
verschillende vragen om meer kennis op te doen. Maar 
ook de overtuiging dat nieuwsgierige mensen heel 
belangrijk zijn voor de samenleving. Dat verwondering 
en nieuwsgierigheid in de klas worden gewaardeerd en 
dat je jezelf in staat voelt om je van alles af te vragen over 
allerlei lesonderwerpen. 

Nieuwsgierigheid is aanstekelijk! 

Als leerkracht speel je een essentiële rol bij het 
aanmoedigen van verwondering en nieuwsgierigheid in 
de klas. Nieuwsgierige leerkrachten scheppen namelijk 
nieuwsgierige leerlingen. 

Ga eens bij jezelf na: Hoe vaak verwonder jij je over 
hoeveel we nog niet weten van de wereld, hoe spannend 
dat gegeven is, en hoe belangrijk het dus is om daarover 
samen met leerlingen na te denken? Verwondering en 
nieuwsgierigheid ontstaan niet vanzelf in de klas. Die 
moet je doelbewust stimuleren.  

Merk bijvoorbeeld het nieuwsgierige gedrag van 
leerlingen op en geef dit gedrag positieve aandacht. 
Daag hen uit met onderzoeksopdrachten waar meerdere 
alternatieve antwoorden of oplossingen mogelijk zijn. 
Bespreek hun opvattingen over 'nieuwsgierig zijn' tijdens 
de les en stel hier positieve opvattingen tegenover. 

Nieuwsgierig? Attitude!
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Merk op wanneer 
leerlingen nieuwsgierig 
zijn naar het onderwerp 
van de les. Laat hen 
verwachtingen uitspreken 
over wat zij mogelijk 
zouden leren.

Zie de nieuwsgierigheid 
van leerlingen niet als een 
natuurlijk 'bijproduct' van  
onderzoeksactiviteiten. Het 
stimuleren ervan vereist 
regelmatige en gerichte 
aandacht van de leraar.

Merk tijdens de les de ideeën 
en gevoelens van leerlingen op 
t.a.v. nieuwsgierigheid. Ervaren 
leerlingen het nut van hun 
nieuwsgierigheid voor leren? 
Het plezier? De waardering? En 
de gelegenheid?

Wees niet alleen bewust van 
het zichtbare gedrag van 
leerlingen, maar vraag hen juist 
ook naar hun ideeën over en 
gevoelens bij nieuwsgierig-zijn 
tijdens lesactiviteiten. Niet alle 
nieuwsgierigheid is zichtbaar!

Evalueer het succes van de les 
met discussies: Zien leerlingen 
inmiddels meer waarde in 
nieuwsgierigheid als strategie 
voor leren? Zo niet, hoe zou je 
dit doel in de volgende les 
beter kunnen behalen?

Evalueer het succes van je les 
op verschillende manieren. 
Stelden meer leerlingen 
nieuwsgierige vragen? Of 
stelden ze meer verschillende 
vragen? Of waren ze er 
positiever over?

Bied leerlingen open-einde 
opdrachten die hun 
nieuwsgierige denken 
uitdagen, waarbij 
meerdere goede 
antwoorden of 
oplossingen mogelijk zijn.

Opdrachten waarbij 
leerlingen 'vrijuit' mogen 
onderzoeken, wekken niet 
vanzelf nieuwsgierigheid. 
Laat leerlingen eigen 
alternatieve antwoorden 
en oplossingen bedenken.

Maak leerlingen regelmatig 
bewust van de doelstelling om 
nieuwsgierig te zijn tijdens de 
les. Daag hen tijdens de les uit 
hun nieuwsgierigheid in te 
zetten als waardevolle strategie 
voor leren en onderzoeken.

Merk op wanneer leerlingen 
'vastzitten' bij een onderzoek- 
of ontwerpopdracht. Coach hen 
bij het inzetten van hun 
nieuwsgierigheid om mogelijke 
alternatieve aanpakken of 
oplossingen te bedenken.

Voelden leerlingen zichzelf 
voldoende uitgedaagd tot 
nieuwsgierig denken en doen? 
Bespreek met hen het 
doorlopen proces van 
nieuwsgierigheid. Hielp hun 
nieuwsgierigheid bij het leren?

Ga na afloop met leerlingen in 
gesprek hoe zij misschien 
nieuwsgieriger hadden 
kunnen zijn tijdens de les. 
Welk gevorderd gedrag zou 
dit inhouden? Wat zouden zij 
de volgende keer verbeteren?

Maak 'nieuwsgierigheid' 
onderwerp van de les door 
leerlingen eerst het nut, 
plezier, de waardering en 
de gelegenheid voor 
nieuwsgierigheid in de 
klas te laten inzien.

Laat leerlingen hun eigen 
rolmodellen beschrijven of 
tekenen voor 'nieuwsgierig 
leren' , zoals bijvoorbeeld 
een superheld, familielid of 
uitvinder van TV. Bespreek 
deze met hen. 

Maak het nieuwsgierige gedrag 
van leerlingen tijdens de les (of 
het gebrek hieraan) regelmatig 
bespreekbaar. Wie was er de 
afgelopen paar minuten 
nieuwsgierig? Hoe voelde dat? 
Bracht dit wat nuttigs op?

Bouw de les niet te vol met 
'hands-on' activiteiten die 
leerlingen weinig gelegenheid 
geven tot reflectie en discussie. 
Bouw dus ook momenten in om 
'nieuwsgierig-zijn' te duiden en 
bespreken.

Rond de les af met reflectie en 
discussie over de waarde van 
nieuwsgierig leren in de klas. 
Dit kan met kringgesprekken, 
presentaties of individuele 
verslaglegging op papier. 

Beperk de afronding van de 
les niet tot een beoordeling 
van verworven kennis. Laat 
leerlingen evengoed vertellen 
over de mate waarin hun 
nieuwsgierigheid diende als 
motor voor hun leerprestatie.

Haal bijzondere materialen 
of belevingen in de klas die 
bij leerlingen 
nieuwsgierigheid 
opwekken. Niets om 
handen? Betrek ouders of 
ondernemers voor hulp.

Beperk het 'doen' van 
nieuwsgierigheid niet tot 
denken, maar betrek alle 
zintuigen, zoals horen, 
zien, voelen, proeven en 
ruiken. Vooral bij jonge 
kinderen.

Sta toe dat het nieuwsgierige 
onderzoekende denken van 
leerlingen hen de klas uitlokt. 
De schoolomgeving biedt 
talloze startpunten en bronnen 
voor nieuwsgierigheid. Benut 
de directe schoolomgeving.

Rem de nieuwsgierigheid van 
leerlingen zo min mogelijk. 
Faciliteer het en laat zien hoe 
hun nieuwsgierige ideeën en 
vragen over de lesinhoud 
relateren aan de buitenwereld, 
zoals aan nieuwsberichten.

Decoreer het klaslokaal met de 
recente nieuwsgierige vragen 
en ideeën van de leerlingen. 
Dit herinnert hen tijdens 
lesactiviteiten aan hun 
eerdere succeservaringen en 
wekt zelfvertrouwen.

Maak leerlingen na afloop 
bewust van hoe hun 
nieuwsgierigheid (mogelijk) 
leidde tot het koppelen van 
kennis uit verschillende 
schoolvakken. 
Nieuwsgierigheid loont!

Toon leerlingen jouw 
nieuwsgierigheid en 
verwondering over de 
lesinhoud. Leef je eigen 
nieuwsgierigheid voor. 
Wees een nieuwsgierige 
'medeleerling'.

Beperk je rol als leraar niet 
tot opdrachtgever of 
kwaliteitsbewaker. Wees 
evengoed nieuwsgierig 
naar de lesinhoud en vertel 
hoe nuttig en plezierig je 
dit voor jezelf vindt.

Toon leerlingen de relatie 
tussen jouw nieuwsgierigheid 
en verworven kennis, zoals met 
doorvragen, met jezelf 
verschillende typen vragen 
stellen, jezelf verwonderen over 
nieuwe inzichten, etc.

Moedig leerlingen niet enkel 
aan tot nieuwsgierig leren, 
maar demonstreer tijdens de 
les ook zelf wat zulk gedrag 
behelst en hoe zinnig en leuk 
het is om (samen) nieuwsgierig 
te zijn naar nieuwe kennis.

Vertel welke nieuwsgierige 
vragen van leerlingen jouw 
nieuwsgierigheid hebben 
gewekt. Laat leerlingen weten 
dat het delen van elkaars 
nieuwsgierige vragen dus 
leerzaam en inspirerend is.

Geef leerlingen niet het idee 
dat nieuwsgierigheid altijd 
direct gestild moet worden. 
Laat hen het plezier beleven 
van verwondering en het 
stellen van (veel te) grote 
nieuwsgierige vragen.

Verdiep de les door de 
voorkennis en interesses 
van leerlingen te benutten. 
Bedek een tafel met allerlei 
materialen over een 
thema. Bedenk met elkaar 
eigen onderzoeksvragen.  

Voorkom het 'opleggen' 
van nieuwsgierige vragen 
aan leerlingen als start van 
een opdracht. Schep 
condities van waaruit hun 
eigen nieuwsgierigheid zal 
kunnen ontspringen.

Introduceer vraagstammen 
tijdens de les en vraag 
leerlingen deze te gebruiken 
om productieve vragen te leren 
stellen over de lesstof, zoals: 
Wat zou er gebeuren als .. ? Hoe 
is .. anders dan .. ?

Geef leerlingen niet meteen 
antwoord op hun hulpvragen, 
maar stel verschillende 
wedervragen. Daardoor stil je 
hun nieuwsgierigheid niet, 
maar versterk je hun 
nieuwsgierige denken juist.

Bediscussieer met leerlingen 
welke vraagstammen het 
leukst en het meest nuttig 
bleken. Welke vraagstammen 
werden nog niet gebruikt? 
Welke zouden zij graag de 
volgende keer gebruiken?

Reflecteren en discussiëren 
over nieuwsgierigheid is niet 
voor iedere leerling makkelijk. 
Dit vraagt oefening. Wijd een 
taalles aan handige woorden 
voor het beschrijven van hun 
nieuwsgierigheid.
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