
Nieuwsgierigheid: belangrijke motor 
voor leren

Nieuwsgierigheid wordt door wetenschappers al eeuwen 

lang gezien als een belangrijke motor voor leren, stelt Tim: 

“Zelfs Plato benoemde nieuwsgierigheid als een cruciale 

‘virtue’. Steeds meer beleidsmakers pleiten tegenwoordig 

dan ook voor onderwijs waarin de nieuwsgierigheid van 

leerlingen vroegtijdig op school wordt ontwikkeld en 

gevolgd. Ik onderzoek kansen voor basisschoolleerkrachten 

om de overtuigingen en gevoelens van leerlingen ten 

aanzien van nieuwsgierig, onderzoekend denken op school 

positief te ontwikkelen en te volgen. Mijn eigen levenslange 

nieuwsgierigheid naar allerlei zaken deed mij op de universiteit 

inzien dat nieuwsgierigheid cruciaal is om tot leren te komen. 

Er bleek nauwelijks onderzoek gedaan te zijn naar hoe 

nieuwsgierigheid bij kinderen binnen een schoolcontext in 

elkaar steekt en hoe je als leerkracht die nieuwsgierigheid 

kunt verbeteren. Dit fascinerende onderwerp inspireerde mij 

uiteindelijk tot mijn promotieonderzoek.”

Concreet meten in de onderwijspraktijk
In het kader van Tims promotieonderzoek werden twee 

jaar lang volledige schoolteams van zes basisscholen 

geprofessionaliseerd om het nieuwsgierige, onderzoekende 

denken van leerlingen te stimuleren als een integraal onderdeel 

van hun dagelijkse lesgeven. Tim evalueerde vervolgens 

de e� ecten ervan op het lesgedrag van leerkrachten en 

van de kinderen. Daarbij vergeleek hij deze e� ecten met 

een controlegroep: “Ik bekijk uiteindelijk in hoeverre onze 

teamscholing werkelijk verschil maakt in de nieuwsgierigheid 

van de kinderen.” Prof. dr. Juliette Walma van der Molen, 

hoogleraar talentontwikkeling (UT) is promotor voor het 

promotieonderzoek van Tim. Dr. Cathy van Tuijl, lector Gedrag- 

en leerproblemen bij Saxion, heeft samen met Juliette in dit 

project gekeken naar de factoren die van invloed zijn op de 

beroepsbeelden en keuzeprocessen van leerlingen.

Concrete didactische gereedschappen
Tim: “Centraal in mijn promotieonderzoek staat de vraag 

welke denkvaardigheden, houdingen, motivaties en 

beeldvorming van leerlingen in de midden- en bovenbouw 

van het basisonderwijs belangrijk zijn voor hun nieuwsgierige, 

onderzoekende denken in de klas. Dergelijk denken 

noemen we kortweg ‘bèta-denken’, vandaar de naam van 

mijn promotieonderzoek.” Hierin neemt Tim mee welke 

professionalisering en onderwijsondersteuning nodig zijn voor 

leerkrachten om dit bèta-denken van kinderen binnen hun 

alledaagse lessituaties te stimuleren en in te schatten.”

Tim: “Leerkrachten hoeven hun lespraktijk hiervoor niet volledig 

te herzien. De kunst is allereerst een klascultuur te scheppen 

waarin leerlingen het belang leren inzien van het stellen van 

nieuwsgierige onderzoeksvragen tijdens alle schoolvakken, 

zulke vragen in de les durven te stellen en beantwoorden, en 

zich gewaardeerd voelen voor hun nieuwsgierigheid tijdens 

de les door hun leerkracht en klasgenoten.” Tim ziet dat 

leerkrachten veel behoefte hebben aan concrete didactische 

gereedschappen om het nieuwsgierige, onderzoekende 

denken bij kinderen te stimuleren en vervolgens deze 

ontwikkeling te volgen.

Tim Post behaalde in 2009 cum laude zijn Master degree in Educational Science & 

Technology aan de Universiteit Twente. In het najaar van 2019 hoopt hij te promoveren 

op zijn promotieonderzoek bij TechYourFuture getiteld ‘Bèta-denken in het onderwijs’. 

Een onderzoek waarvan de resultaten met een aantoonbare impact doorwerken in de 

verbetering van het onderwijs, maar ook in de vorm van lezingen en workshops door 

het hele land. Dé rode draad in al Tims onderzoek? “Het uitdagende gedachtegoed over 

hoe basisschoolleerkrachten het nieuwsgierige, onderzoekende denken van kinderen 

op school kunnen stimuleren én inschatten. We willen met dit onderzoek onze theorieën 

toetsen aan de weerbarstige lespraktijk van leerkrachten en hen werkelijk verder helpen 

met onze bevindingen. We zoeken dus voortdurend de dialoog met het onderwijsveld.”
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Ontwikkeling en validatie van een 
meetinstrument                                                                                               

Op basis van de uitkomsten van zijn promotieonderzoek, 

ontwikkelt Tim met Juliette een concreet en in de 

onderwijspraktijk inzetbaar meetinstrument. Tim: “Leerkrachten 

kunnen hiermee de nieuwsgierigheid van hun leerlingen 

zélf in kaart brengen. Het instrument biedt leerkrachten 

onderwijssuggesties waarmee zij de nieuwsgierigheid 

van kinderen vervolgens gerichter kunnen stimuleren. 

Ons instrument geeft leerkrachten dus inzicht in welke 

houdingsaspecten van de nieuwsgierigheid van leerlingen 

ertoe doen en hoe deze positief ontwikkeld kunnen worden.” 

Transitie van een wetenschappelijk naar 
een praktisch toepasbaar instrument

Tim vertaalt hiermee zijn onderzoeksresultaten naar een 

concreet en bruikbaar praktijkproduct voor het onderwijsveld. 

Tim: “We zijn er momenteel druk mee om het instrument 

zo snel mogelijk beschikbaar te maken voor leerkrachten. 

Ook is dit een goed instrument voor makers van grotere 

onderwijsprogramma’s om e� ecten te evalueren. Het biedt het 

onderwijsveld bovendien een ‘taal’ waarmee we met elkaar 

kunnen praten over een belangrijke motivationele kant van 

de nieuwsgierigheid van kinderen. Daarmee kunnen we dan 

ook gerichter interveniëren en bepalen welk lesgedrag we 

verwachten van leerkrachten en welke nascholing zij daarvoor 

nodig hebben. Deze praktische vertaalslag vormt een belangrijk 

doel van mijn promotieonderzoek.” De impact van Tim’s 

onderzoek is uitermate hoog: “We leren eerst van de praktijk, 

ontwikkelen vervolgens goede theorieën en ontwikkelden 

daarbij meetinstrumenten en tre� ende onderwijsdoelen. 

Op basis hiervan testen we vervolgens verschillende 

onderwijsinterventies en delen we onze bevindingen weer met 

het onderwijsveld.” 

Leren van de huidige onderwijspraktijk
Voor Tims onderzoek zijn de beelden van basisschoolleerlingen 

(groep 3 t/m 8) over ‘nieuwsgierig-zijn’ en hun persoonlijke 

ervaringen met hun eigen nieuwsgierige, onderzoekende 

gedrag binnen en buiten de school onderzocht. Tim: “Hiervoor 

heb ik ongeveer 100 leerlingen individueel geïnterviewd. 

We leerden dat veel kinderen op de basisschool smalle, 

naïeve en negatieve opvattingen hebben over nieuwsgierig, 

onderzoekend denken op school. Op basis van de 

bevindingen van deze studie schreef ik samen met Juliette 

een wetenschappelijk artikel. Dit artikel is ingestuurd naar het 

internationale, wetenschappelijke tijdschrift Learning, Culture, 

and Social Interaction en gepubliceerd in september 2018.”                          

Nieuwsgierigheid is een kwestie van 
houding

In dit paper presenteren Tim en Juliette de stelling dat 

de beelden en attitudes van leerlingen ten aanzien van 

nieuwsgierig-zijn op school belangrijke voorgangers zijn van 

hun mogelijke nieuwsgierige onderzoeksgedrag in de klas 

en dus om verbetering vragen. Tim: “Leerkrachten zouden 

deze beeld- en houdingsaspecten van leerlingen daarom 

bewuster moeten stimuleren en inschatten als onderdeel van 

hun lesactiviteiten. In een vervolgstudie hebben we daarvoor 

een meetinstrument ontwikkeld en gevalideerd, die we de 

Children’s Images and Attitudes towards Curiosity (CIAC) 

vragenlijst noemen. Uitgebreide validatietechnieken zijn 

toegepast om de betrouwbaarheid van de vragenlijst vast te 

stellen.”                                          

Onderzoeksprijs gewonnen                                                                                                                                        
Deze studie is onlangs gepubliceerd in het internationale, 

wetenschappelijke tijdschrift Motivation and Emotion. Tijdens 

een wetenschappelijke conferentie in Finland ontving Tim voor 

deze studie een onderzoeksprijs.

Verschillen tussen PO- en VO-leerlingen                                                                                                                                    
    Deze validatiestudie kreeg begin 2018 een vervolg in de 

vorm van een master-afstudeeropdracht bij de vakgroep 

ELAN van de Universiteit Twente. Tim: “We verwachten dat de 

CIAC evengoed geschikt is voor het meten van de beelden 

en houdingen van middelbare scholieren ten aanzien van 

nieuwsgierig, onderzoekend denken op school. Dit zou ons kans 

bieden voor het onderzoeken van mogelijke verschillen tussen 

PO- versus VO-leerlingen als het gaat om nieuwsgierigheid. 

Op basis hiervan kunnen we advies geven voor verbeterd 

onderwijsbeleid. Denk aan de verbeterde doorstroom van 

leerlingen van PO naar VO. Hoewel we de uitkomsten van deze 

studie nog zorgvuldiger moeten bekijken, lijken de beelden 

en houdingen van middelbare scholieren ten aanzien van 

nieuwsgierigheid negatiever dan die van de kinderen op de 

basisschool. Kinderen lijken dus minder positief overtuigd van 

hun nieuwsgierigheid naarmate ze opgroeien. Bevestigt dit het 

onderbuikgevoel van veel onderzoekers en onderwijzers dat ons 

huidige onderwijssysteem kinderen a� eert om nieuwsgierig, 

onderzoekend te denken op school? Nog niet. Er is nog meer 

onderzoek nodig om met zekerheid vast te stellen wat deze 

negatieve trend veroorzaakt. Maar interessant is het zeker!”

Effecten van de teamscholing op 
schoolontwikkeling                                                                                                                              

Onlangs schreef Tim een wetenschappelijk artikel over de mate 

waarin het nascholingsprogramma bij leerkrachten heeft geleid 

tot verbeteringen in hun lesgedrag. Tim: “Op basis van eerder 

werk door Juliette en haar collega’s hebben we een intensieve 

teamscholing ontwikkeld voor leerkrachten, gericht op het 

stimuleren van het nieuwsgierige, onderzoekende denken van 

leerlingen tijdens alle schoolvakken. In de literatuur vonden we 

nauwelijks voorbeelden van zulke intensieve teamscholing en 

e� ectstudies. Het is van belang dat leerkrachten leren om wat 

meer leerlinggestuurd te onderwijzen, dan volkomen volgens 

de lijn van hun gebruikelijke lesmethoden. Deze omschakeling 

vraagt van leerkrachten oefening en tijd. Vandaar dat we 

scholen twee jaar lang hebben gevolgd om hun ontwikkeling 

te bepalen. We zien dat ons programma heeft geleid tot � inke 

verbeteringen in het lesgedrag van de leerkrachten, waarbij 

sommige aspecten van hun leskwaliteit pas in het tweede 

jaar verbeterden. Op basis van deze uitkomsten geven we 

aanbevelingen voor verbeterde nascholingsprogramma’s en 

e� ectstudies. We willen met ons onderzoek dus graag impact 

maken, zowel voor de praktijk als voor de wetenschap.”

Under construction: effecten op 
leerlingniveau                                                                                                                                  

Tot slot is Tim geïnteresseerd in de e� ecten van het veranderde 

lesgedrag van leerkrachten op de leerlingen. Tim: “In mijn 

laatste studie ben ik niet alleen benieuwd naar de mogelijk 

ontwikkelde houding van de kinderen, maar ook naar de 

mogelijke relaties ervan met hun mindset en motivaties 

tegenover leren op school. De uitkomsten hiervan zijn we 

momenteel aan het analyseren en het is nu nog iets te 

vroeg om de� nitieve conclusies te trekken. We lijken een 

positieve, kleine groei te zien bij de kinderen. En dat al binnen 

twee jaar.” De uitkomsten van de studie zullen wederom 

worden beschreven in de vorm van een internationaal, 

wetenschappelijk artikel. Tim: “Het zou fantastisch zijn als 

de e� ecten van onze interventie ook terug te zien zijn in de 

ontwikkeling van de kinderen. Dit zou het onderwijsveld 

inspireren tot het volgen van onze voetsporen en leerkrachten 

klaarstomen voor 21e-eeuws onderwijs.”
“Ons instrument geeft leerkrachten 
inzicht in welke houdingsaspecten van de 
nieuwsgierigheid van leerlingen ertoe doen”


