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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
De film Evert_45 is gemaakt in de vorm van een vlog 
door Evert, een 13-jarige jongen die opgroeit tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft twee oudere broers 
genaamd Klaas en Joris, maar Joris zit ondergedoken. 
Daarom besluiten Evert en Klaas om hun oudste broer 
te zoeken. Gedurende hun reis houdt Evert alles bij met 
zijn camera waardoor we een kijkje krijgen in het leven 
van een Nederlandse jongen in 1945. De film speelt 
met het concept van de vlog maar wijkt ondertussen zo 
min mogelijk af van historische accuraatheid. Daarmee 
krijgen jongeren op een begrijpelijke manier een kijkje 
in de geschiedenis van Nederland. De film benadrukt dat 
vrijheid en veiligheid lang niet altijd zo vanzelfsprekend 
zijn geweest als nu.

Deze lesbrief is onderdeel van het bezoek aan de 
fictiefilm Evert_45  tijdens InScience 2020.  Met 
behulp van film laten InScience en Wetenschaps-
knooppunt Radboud Universiteit (WKRU) leerlingen 
kennis maken met wetenschap, de maatschappelijke 
relevantie daarvan en onderzoekend leren. 

EVERT_45
PRIMAIR ONDERWIJS, GROEP 6, 7 EN 8

INTRODUCTIE
GROEPSGESPREK VOORAFGAAND AAN DE FILM.  DOEL: LEERLINGEN BEKEND MAKEN MET HET ONDERWERP.
TIJD: 15!30 MINUTEN.

Bespreek met de leerlingen de Tweede Wereldoorlog aan de hand van de volgende vragen. Deze zijn gebaseerd 
op de SLO richtlijnen en de canon van de Nederlandse geschiedenis. 

/ Waarom begon de Tweede Wereldoorlog? [Antwoord: clash van ideologieën/botsing fascisme & democratie]
/ Welke landen deden er mee? [antwoord: wereldwijde schaal van het conflict + alomvattend karakter conflict]
/ Wat voor gevolgen had de oorlog? [antwoord: herschikking van de wereldkaart en de dekolonisatie + 
internationale samenwerking]
/ Wat zien we er vandaag de dag van terug? [antwoord: WOII als cultureel maatschappelijk verschijnsel; 
herdenken oorlog. Twee minuten stilte, 5 mei bevrijdingsdag etc.]
/ Maak een mindmap met de klas over het woord vrijheid. 
/ Heb je wel eens een vlog gemaakt? Of een dagboek bijgehouden?
/ Ken jij mensen die tijdens de Tweede Wereldoorloog leefden? 
/ Wat is onderduiken, en wat voor mensen moesten er onderduiken tijdens de Tweede Wereldoorlog? 
/ Stel dat een familielid of goede vriend van jou zou moeten onderduiken, wat zou je dan doen?
/ In welke landen is het op dit moment oorlog?

EERSTE VRAGEN
Bespreek met de klas wat ze al weten over de Tweede 
Wereldoorlog. Weten ze wanneer:

 / Hitler aan de macht kwam? (1933)
 / Nederland bezet werd? (mei 1940)
 / de Identificatieplicht werd ingevoerd en iedereen 

een persoonsbewijs moet hebben? (1940)
 / de hongerwinter aanbrak? (winter van 1944 – ’45)
 / Nederland bevrijd werd? (5 mei 1945)

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.

https://www.wetenschapdeklasin.nl/home
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CREATIEVE OPDRACHT
EEN KRANTENARTIKEL OVER EEN VERZETSACTIE. DOEL: DE LEERLINGEN ONDERZOEKEN WAT HET BETEKENDE OM 
VERZETSSTRIJDER TE ZIJN IN DE OORLOG EN VERZAMELEN EN PRESENTEREN HISTORISCHE INFORMATIE. TIJD: 1!1,5 UUR. 
BENODIGDHEDEN: PEN EN PAPIER.

Verdeel de klas in vijf groepjes. Iedere groep leerlingen vormt een fictief verzetsgroepje dat werkzaam is in de 
Tweede Wereldoorlog en verzint een toepasselijke naam. De vijf groepjes kiezen allemaal een andere verzetsactie 
uit onderstaande opties:
Onderbrengen van onderduikers / Verkrijgen van illegale wapens / Telefoonlijn saboteren / Persoonsbewijzen 
vervalsen / Spoorlijnen opblazen
Zij gaan een krantenartikel over hun actie schrijven dat gepubliceerd zou kunnen worden in een verzetskrant. In het 
krantenartikel worden, in een lopende tekst, de volgende vragen beantwoord: In welke stad vond de actie plaats? 
Hoeveel mensen worden ermee geholpen, 1 of meerdere? Hoeveel mensen waren er allemaal betrokken? Waarom 
werkt dit de Duitsers tegen? Hoe zijn jullie te werk gegaan, wat waren de voorbereidingen? Wat voor gevolgen heeft 
dit voor de vrijheid van Nederland? Wat is de motivatie van jullie groep als verzetsstrijders?
Om deze vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden moet er eerst onderzoek worden gedaan naar meer 
informatie over deze acties. De leerlingen kunnen daarom gebruik maken van een computer. 
Tot slot presenteert iedere groep hun verzetsactie met bijbehorend krantenartikel aan de klas. 

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

Hoe is het voor kinderen om een week lang geen beleg op hun boterham te eten?
Kinderen gaan ervaren hoe het is om een week lang geen beleg op hun boterham te eten. Ze houden in een dagboekje 
hun ervaringen bij. Hoe vinden ze het om dit te onderzoeken? Wat vonden ze van de boterham zonder beleg? Was het 
lastig om het vol te houden? Voor dit onderzoek is een uitgewerkt onderzoeksplan beschikbaar. 

Wat was het vervelendste van leven tijdens de Tweede Wereldoorlog?
Door middel van een interview met iemand die tijdens de Tweede Wereldoorlog leefde onderzoeken de kinderen 
hoe het was om in die tijd te leven. Mocht het lukken om met de klas meerdere mensen te interviewen, welke 
overeenkomsten en verschillen zien jullie in de antwoorden die de geïnterviewden gaven?

Wie is de grootste held van kinderen in de leeftijd van 10-12 jaar?
In dit onderzoek brengen kinderen in kaart wat de grootste helden zijn van kinderen van deze tijd. Dit doen ze door 
middel van een vragenlijst of een interview. Eventueel vragen ze ook waarom hun proefpersoon deze held kiest. Vallen 
er dingen op, zijn er bepaalde eigenschappen van helden die vaker terugkomen? Zijn helden bijvoorbeeld altijd dapper, 
heel sterk of hebben ze een goed hart?

VOORBEELDEN VAN ONDERZOEKSVRAGEN

OOK LEUK
Een extra opdracht die je met de klas kunt doen is het maken van een vlog over hun eigen leven. Daag de leerlingen 
uit om een filmpje van 5 tot 15 minuten over zichtzelf te maken. Hierbij starten ze met een introductie zoals in 
Evert_45. Ze laten hun kamer zien, de belangrijkste dingen die ze bezitten, en wie hun familie is. Vervolgens kiezen 
ze een recent nieuwsbericht uit de krant of van televisie. In hun vlog vertellen ze wat er is gebeurd, waarom dat 
belangrijk is, en wat ze daarvan vinden. De serie vlogs die de klas maakt vormen daarmee een korte ‘tijdscapsule’ 
die ons iets vertelt over de manier waarop jongeren in 2019 leven en wat er in de wereld gebeurt. 

FILMBEZOEK
In LUX bekijken de leerlingen Evert_45. 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 
/ Joris zit ondergedoken, maar de rest van de familie niet. 
Waarom zou Joris ondergedoken zitten? 
/ Er zijn een paar momenten in de film waarop Evert 
opeens heel verdrietig wordt. Welke momenten zijn dit, en 
waarom?
/ Welke scene(s) hebben de meeste indruk op jou gemaakt, 
en waarom?
/ Wat waren je gedachtes toen Evert en Klaas het huisje 
van Mirjam en haar familie vonden in het bos?
/ Aan het begin van de film laat Evert zien wat hij allemaal 
in zijn kamer heeft, dingen die hij verzamelt of in zijn 
vrije tijd doet. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten 
tussen het leven van Evert en jouw eigen leven? 
/ Als er nu oorlog zou uitbreken, wat zou er dan om ons 
heen veranderen? 
/ Hoewel vlogs nog helemaal niet bestonden, is deze film 
gemaakt alsof dat wel zo was. Je kan @Evert_45 zelfs 
volgen op Instagram. Waarom is dit gedaan?

https://www.wetenschapdeklasin.nl/leidraad
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!.  WAT IS ONZE ONDERZOEKSVRAAG"
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#. WAT IS VOLGENS ONS HET ANTWOORD OP DE ONDERZOEKSVRAAG" 
 EN WAAROM DENKEN WE DAT" 

We gaan onderzoeken hoe het is om een week (een aantal dagen) lang geen beleg op onze boterham te eten. 
Eerst spreken we precies af wat we niet zullen doen: eten we wel nog boter op onze boterham? En mag je 
bijvoorbeeld op een cracker wel beleg eten? Mag je iets extra’s eten omdat een belegde boterham minder 
goed vult dan een niet belegde boterham? 
Daarna spreken we met elkaar af hoe lang we geen beleg op onze boterham doen (een week? een paar 
dagen?) en op welke dag het experiment voor iedereen start. 

We zorgen dat iedere leerling een logboek krijgt. In het logboek houdt iedere leerling zo nauwkeurig 
mogelijk bij hoe hun dag zonder broodbeleg verliep. Op de afgesproken dagen schrijven we in het logboek:
• Wanneer we beleg op onze boterham/cracker/beschuit hadden willen doen
• Of we het beleg misten
• Of het gelukt is om ons brood zonder beleg te eten
• Hoe we ons voelden op het moment dat we geen beleg op hun boterham aten
• Of we naderhand meer trek hadden dan we zouden hebben als we wel een belegde boterham zouden  
 hebben gegeten

De dag na het experiment beschrijven we ieder voor zich hoe het was om een week/aantal dagen zonder 
belegde boterhammen te leven. Daarvoor gebruiken we de notities uit ons eigen logboek. 

$. HOE GAAN WE DIT ONDERZOEKEN" 

Voor iedereen is hetzelfde: de dag, de afspraak over het geen beleg doen op onze boterham, het logboek en 
de eindopdracht om te beschrijven hoe het was. 
Wat verandert is dat er geen beleg gebruikt mag worden. We veranderen het dus in vergelijking met de 
situatie zoals die normaal is.

%. WAT MOET IN HET ONDERZOEK HETZELFDE BLIJVEN EN WAT VERANDERT  
 &EERLIJK ONDERZOEK'" 

Vul de tabel hieronder in, iedere keer als je eigenlijk beleg op je brood had willen doen.

Laat leerlingen de dag na het einde van het experiment voor zichzelf opschrijven: Hoe was het voor mij om een 
week/aantal dagen zonder broodbeleg te leven? Laat leerlingen kiezen uit:
Heel makkelijk  - Een beetje makkeiljk - Een beetje moeilijk - Heel moeilijk
Laat leerlingen hun antwoord onderbouwen met voorbeelden uit hun logboek. Welke inzichten hebben ze 
opgedaan?

Resultaten verwerken
Breng klassikaal in kaart hoeveel leerlingen het heel makkelijk / een beetje makkelijk / een beetje moeilijk 
/ heel moeilijk vonden om een week/aantal dagen zonder broodbeleg te leven. Bespreek samen met de klas 
welke onderbouwingen de leerlingen hadden. Een onderbouwing zou kunnen zijn: ik vond brood zonder beleg 
heel erg saai, of: ik vond het jammer dat ik geen beleg op mijn brood had terwijl mijn broertje dit wel at, of: 
ik raakte eraan gewend om geen broodbeleg te eten. Bekijk vervolgens samen of er thema’s/categorieën 
te vinden zijn in de antwoorden die leerlingen hebben gegeven. Je kunt ook kijken hoe vaak een bepaalde 
onderbouwing voorkomt. Hoe kunnen verschillen in ervaring worden verklaard?

(. HOE SCHRIJVEN WE DE RESULTATEN OP TIJDENS HET UITVOEREN VAN HET  
 ONDERZOEK"

). SCHRIJF HIERONDER IN STAPPEN OP WANNEER JULLIE WAT GAAN DOEN. 
SCHRIJF ER OOK BIJ WIE HET GAAT DOEN.

Benodigde materialen: Invulblad logboek.
Toestemming nodig van: ouders. 

*. WELKE HULP EN MATERIALEN HEBBEN WE NODIG" HEBBEN WE VAN IEMAND 
TOESTEMMING NODIG"

Wanneer had je be-
leg op je boterham 
willen doen?

Miste je 
het beleg?

Is het gelukt om 
het broodbeleg 
niet te eten?

Hoe voelde je je 
toen je het beleg 
niet at?

Had je naderhand meer trek 
dan wanneer je een belegde 
boterham zou hebben gegeten?

1

2

3

Taak Wie? Wanneer? Waar?

De leerlingen spreken af wat er allemaal 
onder een broodbeleg valt. 

In de klas

De leerlingen spreken af op welke dagen ze 
hun week/dagen zonder broodbeleg gaan 
beleven.

In de klas

Werkbladen logboek maken, uitprinten en 
uitdelen.

Op school

Ervaringen met broodbelegloze dagen 
bijhouden in het logboek.

Thuis en op school

De dag na het experiment opschrijven hoe 
het was om een week/aantal dagen zonder 
broodbeleg te leven.

In de klas

Iedere leerling krijgt een logboek. Het logboek kan er als volgt uitzien:

COLOFON | Auteur: 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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