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ONDERZOEKEND 
LEREN
Dit lesmateriaal is tot stand gekomen in samenwerking 
met het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit 
(WKRU). Het WKRU ondersteunt het werken met 
onderzoekend leren in de klas. Onderzoekend leren 
gaat uit van de nieuwsgierigheid van leerlingen en 
laat hen van daaruit een eigen onderzoek uitvoeren. 
Daardoor worden leerlingen gestimuleerd om zelf actief 
kennis te vergaren en een onderzoekende houding te 
ontwikkelen. Uitgebreide informatie over onderzoekend 
leren is hier te vinden.  

OVER DE FILM
Queen without Land is een natuurdocumentaire over 
de ontmoeting tussen Frost, een vrouwelijke ijsbeer, 
en de Noorse natuurfilmmaker Asgeir Helgestad in 
Spitsbergen. Klimaatverandering en de stijgende 
temperaturen hebben drastische gevolgen voor 
het ecosysteem en laten het ijs op recordsnelheid 
wegsmelten. Als gevolg voeren alle vormen van leven, 
van microscopische algen tot gigantische walrussen, een 
ongekende overlevingsstrijd. De film is een reflectie op 
de mens en zijn plek op aarde. In een reis van vijf jaar, 
waarin Frost en haar welpen te maken krijgen met deze 
overlevingsstrijd, stelt de film de vraag “De wereld is van 
ons allemaal, kunnen we haar negeren?”. 
 

Deze lesbrief is onderdeel van het bezoek aan de 
natuurdocumentaire Queen Without Land 
tijdens InScience 2019.  Met behulp van film laten 
InScience en Wetenschaps-knooppunt Radboud 
Universiteit (WKRU) leerlingen kennis maken met 
wetenschap, de maatschappelijke relevantie daarvan 
en onderzoekend leren. 

QUEEN WITHOUT LAND
PRIMAIR ONDERWIJS, GROEP 6, 7 EN 8

WIST JE DAT?
 / De opnametijd voor Queen Without Land vijf jaar 

is geweest, van 2013 tot 2018.
 / Deze film genomineerd is tot beste milieufilm 

van 2018 bij het Wildlife Film Festival Rotterdam.
 / Het budget ongeveer €650.000,- was. 
 / Helgestad afgestudeerd is als technologisch 

ingenieur. Natuurfilm en -fotografie begon voor 
hem als hobby en is sinds 1991 zijn vaste baan.
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INTRODUCTIE
GROEPSGESPREK VOORAFGAAND AAN DE FILM.  DOEL: LEERLINGEN BEKEND MAKEN MET HET ONDERWERP.
TIJD: 15-30 MINUTEN.

De leerlingen bekijken straks de natuurdocumentaire Queen Without Land. Het bekijken van een 
natuurdocumentaire zal niet voor iedereen voor de hand liggen. Praat met behulp van de vragen hieronder met 
de klas over de betekenis en doelen van een documentaire. Laat de leerlingen nadenken over onderwerpen die 
in Queen Without Land voorbij komen zoals natuurbehoud, klimaatverandering en de invloed van mens op het 
dierenleven.

 /  Wie heeft er wel eens een (natuur)documentaire gezien, en wat heb je daarvan onthouden?
 /  Waarom zou iemand een natuurdocumentaire willen maken?

 Antwoordsuggestie: We leren meer over de verschillende levensvormen op onze planeet. Het geeft ons een kijkje in  
 allerlei verschillende ecosystemen en het belang ervan: de wereld is immers van ons allemaal. Een documentaire kan  
 dier- en plantsoorten mooi en sprekend vastleggen, en is daarom een goede manier om belangrijke informatie over de  
 natuur te geven.  

 /  Wat voor dieren denk je dat er op de Noordpool leven? Welke ken je allemaal al?    
        Antwoordsuggestie: Er leven ongeveer 400 soorten vissen, 20 verschillende zoogdieren, en 100 vogelsoorten op de  
 Noordpool! Voorbeelden van de bekendste dieren zijn: de ijsbeer, de walrus, het rendier, de Groenlandse walvis, of de  
 papegaaiduiker. Ook wonen er 3,8 miljoen mensen; stammen van de Inuit en de Samen.
 / Als iemand op de Noordpool van heel dichtbij een ijsbeer tegenkomt, wat zouden ze dan doen?

  Antwoordsuggestie: Er zijn natuurliefhebbers zijn die de dieren slechts willen bekijken zoals Helgestad. Maar veel  
 mensen die op de Noordpool wonen of als toerist daar komen zien gevaarlijke dieren als een bedreiging. Zij zien het  
 doden van deze dieren als enige optie. (Let op: dit is ook te zien in de film)

 / Er zijn steeds minder dieren op de Noordpool, waardoor komt dat?
  Antwoordsuggestie: doordat de aarde opwarmt verandert het klimaat op de Noordpool. Dat betekent dat er minder  
 leefgebied is voor de dieren, waardoor er ook minder dieren zijn.

VRAGENMUUR MAKEN
DOEL: LEERLINGEN BRENGN IN KAART WAT ZE AL WETEN OVER 
HET ONDERWERP EN WELKE VRAGEN ZE NOG HEBBEN.
TIJD: 5 Á 10 MINUTEN PER KEER

Eén van de manieren om het vragen stellen te waarderen en 
stimuleren, is een vragenmuur of ‘wat willen we
weten’-muur te introduceren. Deze muur kun je op 
verschillende manieren vormgeven, hang bijvoorbeeld twee
grote vellen papier op de muur met daarop de vragen: ‘
Wat willen we weten?’ en ‘Wat weten we al?’. Voorafgaand
aan het filmbezoek kan in kaart worden gebracht wat de 
leerlingen al weten en wat ze nog graag zouden willen
 weten over het onderwerp.  
 Laat de leerlingen hun vragen en kennis op post-its schrijven 
en laat deze op de vellen papier plakken. Na het filmbezoek kan de vragenmuur opnieuw bekeken worden: zijn 
er al vragen beantwoord? Als er vragen van de leerlingen beantwoord zijn, dan kunnen de post-its naar de ‘wat 
weten we al’- muur verplaatst worden. Zijn er nieuwe vragen? Dit kan opnieuw worden gedaan na de creatieve

opdracht en/of het onderzoek. Op deze manier brengt de vragenmuur in kaart 
welke kennis er in de klas is over het onderwerp en welke vragen er nog 
leven. Plak als leraar zelf ook eens enkele vragen op de vragenmuur en laat 
zo zien dat vragen stellen heel natuurlijk is. 
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CREATIEVE OPDRACHT
De Noordpool in de toekomst. Doel: Toepassen van verkregen informatie met creatief schrijven.
Tijd: 30 minuten tot 1 uur. Benodigdheden: pen en papier.

De leerlingen schrijven een kort verhaal (maximaal 1 A4’tje) over hoe zij denken dat de Noordpool er in 2050 uit gaat 
zien. Bij deze opdracht is het belangrijk dat de informatie die Helgestad in de film heeft verteld wordt toegepast. 
Maar fantasie gebruiken mag! Maak gebruik van een stappenproces voordat het schrijven begint. Eerst wordt er 
bepaald vanuit welk perspectief het verhaal is geschreven. Dat kan een observerende verteller zijn, zoals Helgestad, 
maar het kan bijvoorbeeld ook vanuit het perspectief van een ijsbeer zijn. Of misschien wel een nieuw soort bewoner 
die zelf is verzonnen.
Vervolgens schrijven de leerlingen enkele trefwoorden op per zintuigelijke ervaring die hun hoofdpersoon beleeft op 
de Noordpool van de toekomst. Begin met wat er te zien is en welke kleuren het landschap heeft. Vervolgens hoe het 
daar ruikt, hoe de grond aanvoelt, en wat voor soort geluiden er uit de omgeving komen. Ga zo door tot er voor alle 
vijf de zintuigen een paar steekwoorden zijn opgeschreven.  
Tot slot beantwoorden de leerlingen voor zichzelf vragen over de leefomstandigheden van hun hoofdpersoon. Zoals: 
in wat voor huis leeft de hoofdpersoon, en wat is er te eten? Wat voor planten groeien er? Leven er nog dezelfde 
dieren, zijn er nieuwe diersoorten bijgekomen of juist verdwenen? Wonen er mensen? Als de eerste ideeën op papier 
staan is het tijd om dit in een mooi lopend verhaal uit te schrijven!

FILMBEZOEK
In LUX bekijken de leerlingen Queen Without Land. 
Ook gaan ze met een wetenschapper in gesprek over 
de thema’s in de film. InScience wil leerlingen kritisch 
leren kijken, hiervoor is het van belang dat ze worden 
voorbereid op hun filmbezoek. Geef de leerlingen mee 
dat ze na kunnen denken over film als kunstvorm (Hoe 
is de film gemaakt en waarom op deze manier?) als 
communicatiemiddel (Wat wil de maker vertellen met 
de film?) en als informatiebron (Wat kun je leren van de 
film?). Leg uit dat een film bijvoorbeeld kan inspelen op 
je gevoel: je herkent veel, de film komt dichtbij. Een film 
kan juist ook heel afstandelijk zijn: je leert veel nieuwe 
kennis, maar de film komt niet dichtbij.
Door hier vooraf met de leerlingen over te praten zullen 
ze actiever en kritischer kijken. Tijdens het gesprek 
met de wetenschapper is er ook ruimte voor leerlingen 
om vragen te stellen. Het kan dus nuttig zijn om ze hier 
vooraf al over te laten nadenken. Het kunnen bijvoorbeeld 
vragen van de vragenmuur zijn waarvan de leerlingen 
niet direct een antwoord konden vinden. 

NA HET FILMBEZOEK 
/ Op welke momenten van de film was Asgeir Helgestad 
zelf in beeld? 
Hij laat zien wat hij vertelt. Op momenten dat Helgestad praat 
over zijn eigen gedachtes of gevoelens, is hij zelf ook te zien. 
/ Wat denk je dat er met de titel Queen without land 
(koningin zonder land) bedoeld wordt?
Met queen wordt ijsbeer Frost bedoeld, omdat Helgestad 
gefascineerd is door haar en het een prachtig dier vindt. De 
ijsbeer wordt daarmee verheven naar iets belangrijks met hoge 
status. Omdat het leefgebied op de Noordpool verdwijnt door 
klimaatverandering is without land eraan toegevoegd.  
/ Welke nieuwe informatie heb je gekregen uit de film, die 
je nog nooit eerder gehoord hebt? 
/ Waarom is het slecht voor Frost en de andere dieren als 
de Noordpool opwarmt?
Omdat de dieren dan niet meer op de Noordpool kunnen wonen 
en risico lopen op uitsterven (in het wild). Dit heeft ook invloed op 
andere delen van de wereld, niet alleen op het poolgebied. 
/ Zou je zelf naar de Noordpool reizen? Leg uit waarom wel 
of niet?
/ Wat kunnen wij als mensen doen om ervoor te zorgen dat 
het leefgebied op de Noordpool beschermd wordt? 
Door duurzamer te leven kunnen wij de natuur een handje 
helpen. Bijvoorbeeld kort douchen, altijd ons bord leeg eten (geen 
eten onnodig weggooien), minder met digitale apparaten werken, 
een broodtrommel gebruiken in plaats van boterhamzakjes, afval 
scheiden, en met de fiets of het openbaar vervoer reizen. 
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Afhankelijk van de hoeveelheid ervaring die jij en je leerlingen al hebben met projecten onderzoekend leren, kun
je ervoor kiezen om aan het filmbezoek een project onderzoekend leren te koppelen. Als je nog weinig ervaring
hebt met onderzoekend leren, kun je ervoor kiezen om klassikaal één van de voorbeeldonderzoeksvragen
uit te voeren. Heb je al meer ervaring, dan kun je leerlingen zelfstandig onderzoek laten uitvoeren. Nadat de
leerlingen het onderwerp beter hebben leren kennen, kunnen ze zelf hun onderzoek gaan opzetten en uitvoeren.
Verwijs hierbij terug naar de vragenmuur; kan een vraag omgebouwd worden naar een goede onderzoeksvraag?
Op de website van het Wetenschapsknooppunt staan materialen die kunnen helpen bij het opzetten van een
goede onderzoeksvraag en onderzoeksopzet. Uitgebreide informatie over hoe je een project onderzoekend leren
kunt vormgeven in de klas, kun je vinden in de Leidraad onderzoekend leren van het WKRU.
Naar aanleiding van de presentaties van de leerlingen kunnen er weer nieuwe vragen ontstaan zijn. Brainstorm
met de leerlingen over dingen die zij nu nog onduidelijk vinden en kijk of dat het nog nodig is om de leerlingen
meer onderzoek te laten doen. 

PROJECT ONDERZOEKEND LEREN

Wat gebeurt er met je bereidheid om te helpen zwerfafval op te ruimen als je meer weet over de gevolgen hiervan 
voor het milieu? 
Voor dit onderzoek hebben leerlingen twee groepen proefpersonen nodig. In de eerste groep geven ze de 
proefpersonen informatie over waarom zwerfafval slecht is voor het milieu en in de tweede groep niet. Verandert 
dit iets aan de bereidheid om zelf mee te helpen zwerfafval op te ruimen? (Voor dit onderzoek is een uitgewerkt 
onderzoeksplan beschikbaar.)

Wanneer smelt een ijsklontje sneller: als het in lucht of in water van dezelfde temperatuur ligt?
Laat de leerlingen twee ijsklontjes maken met behulp van een ijsklontjesmal. Het ene leggen ze in een leeg glas en 
het andere in een vol glas water van dezelfde temperatuur als de lucht (bijvoorbeeld 18 graden). Welk ijsblokje smelt 
sneller? 

Wanneer groeit een zaadje, bijvoorbeeld tuinkerszaad of graszaad, het beste: als het in aarde of als het op een 
zandbodem wordt gezaaid?
In dit onderzoek observeren de leerlingen voor een aantal dagen twee potjes met zaadjes. In de ene pot zitten zaadjes 
in de tuinaarde en in de andere in zandgrond. Beide potjes krijgen evenveel water, licht en staan in dezelfde ruimte. 
Welke zaadjes groeien het hardst? 

VOORBEELDEN VAN ONDERZOEKSVRAGEN

OOK LEUK
Een extra opdracht die je met de klas kunt doen is het bouwen van een veilige grot. Verdeel de klas in kleine 
groepjes. Laat ieder groepje een ontwerptekening maken voor een stevige ‘grot’ die gebouwd kan worden met 
materiaal dat voorhanden is. In deze grot passen één of meerdere leerlingen zodat zij zich, net als de zeehonden 
in de film, veilig zouden kunnen verstoppen voor roofdieren. Het beste ontwerp wordt door de klas nagebouwd. 
Haal vervolgens steeds een onderdeel van de grot weg. Lukt het met minder materiaal nog steeds om een goede 
constructie te bouwen die een veilige verstopplaats vormt?  
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Wat gebeurt er met je bereidheid om te helpen zwerfafval op te ruimen als je meer weet over de gevolgen 
hiervan voor het milieu?

ONDERZOEKSPLAN VAN: 

1.  WAT IS ONZE ONDERZOEKSVRAAG?

.............................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................     
…........................................................................................................................................................................

2. WAT IS VOLGENS ONS HET ANTWOORD OP DE ONDERZOEKSVRAAG? EN 
WAAROM DENKEN WE DAT? 

Voor dit onderzoek hebben we twee groepen proefpersonen nodig. De ene groep geven we informatie over 
wat het gevolg is van zwerfafval voor het milieu. Dit kan bijvoorbeeld zijn door middel van een kort YouTube 
filmpje of door zelf een stukje tekst te schrijven, zoals bijvoorbeeld: “Vogels raken verstrikt in zwerfafval en 
kunnen daardoor gewond raken of zelfs doodgaan.”.

Vervolgens bedenken we de vraag die we de proefpersonen uit deze groep willen voorleggen, bijvoorbeeld: 
“Hoe graag wil je helpen om zwerfafval van het schoolplein op te ruimen?”. Proefpersonen geven hun 
antwoord op een schaal van 1 tot 5 (waarbij 1 betekent “helemaal niet graag” en 5 “heel graag”). 
In de tweede groep doen de leerlingen hetzelfde, maar deze proefpersonen krijgen geen extra informatie 
over de gevolgen van zwerfafval. 

3. HOE GAAN WE DIT ONDERZOEKEN? 

Hetzelfde: de vraag en dat je een antwoord moet geven op een schaal van 1 tot 5.
Anders: de proefpersonen in elk van de twee groepen; of de proefpersonen informatie krijgen over 
zwerfafval of niet.

4. WAT MOET IN HET ONDERZOEK HETZELFDE BLIJVEN EN WAT VERANDERT 
(EERLIJK ONDERZOEK)? 

We maken een tabel zoals op de volgende pagina staat. We vullen de antwoorden in de juiste kolom in en 
berekenen het gemiddelde. Hoe hoger de score, hoe meer bereid de proefpersonen in deze groep waren om 
mee te helpen zwerfafval op te ruimen. Is er een verschil in scores tussen de twee groepen? Hoe denken jullie 
dat dit komt?

5. HOE SCHRIJVEN WE DE RESULTATEN OP TIJDENS HET UITVOEREN VAN HET 
ONDERZOEK?
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7. SCHRIJF HIERONDER IN STAPPEN OP WANNEER JULLIE WAT GAAN DOEN. 
SCHRIJF ER OOK BIJ WIE HET GAAT DOEN.

• Rustige ruimte voor het experiment  • Proefpersonen
• Pen en papier     • Filmpje/stukje tekst over zwerfafval 
• Vraag over zwerfafval    • Tabel

Toestemming nodig van: juf/meester om weg te mogen tijdens de les (indien onder schooltijd) en de 
proefpersonen.

6. WELKE HULP EN MATERIALEN HEBBEN WE NODIG? HEBBEN WE VAN 
IEMAND TOESTEMMING NODIG?

Proefpersonen die 
informatie kregen

Antwoord Proefpersonen die geen 
informatie kregen

Antwoord

Aagje Mohamed

Busra Dirk

... ...

Gemiddelde score Gemiddelde score

Taak Wie? Wanneer? Waar?

Informatie en vraag bedenken 
over zwerfafval

Proefpersonen zoeken

Proefpersonen informatiefilmpje 
laten zien/verhaal over 
zwerfafval voorlezen

Scores van proefpersonen 
opschrijven/in tabel zetten

Gemiddeldes berekenen

Conclusie trekken

COLOFON | Auteur: Layla van Goor & Linda Boos (InScience), Miriam de Boer (WKRU)    Redactie: Susanne Beckers & Romy Holweg (InScience), Sanne Dekker 
(WKRU)      Ontwerp: Studio Another Day  

WKRU. Gebruik van dit materiaal: Creative Commons ‘Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen’ (CC BY-NC-SA 4.0). Zie: www.wkru.nl/materialen/
gebruik-materialen/
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