
Onderzoekend leren met weSPOT
binnen het VO: Kolonie op Mars

Ellen Rusman & Theo Janssen
Welten-instituut – Open Universiteit (Heerlen)

en Sint Janscollege (Hoensbroek)

7 november 2014
Evoluon, Eindhoven



Programma

• Intro weSPOT project (10 min)
• Intro PREATY project (10 min)
• Intro Kolonie op Mars (20 min)
• Workshop met deelnemers en vragen 

(20 min)



weSPOT project

EU-project:
• Start: 1 Oktober 2012
• Duur: 36 maanden
• Consortium: 9 partners 

uit 9 EU landen

weSPOT is an EC‐funded Research
Project under the Grant Agreement no.
318499 of ICT FP7 Programme in
Technology Enhanced Learning



Uitgangspunten
• Nieuwsgierigheid wordt opgewekt door 

ervaringen in het dagelijks leven
• Persoonlijke ervaringen en inzichten zijn de 

basis voor het begrip van wetenschap
• Nodig: ondersteunen van consistent en

kritisch redeneren, systematische observatie
en experimenteren in dagelijkse
omgeving/praktijk



Doelstellingen

• Verspreiden van onderzoekend leren als benadering van 
Sciences/Natuur-en techniek onderwijs en leren, 
gekoppeld aan bestaande curricula en klassepraktijken

• Realisatie van theoretisch en technologisch ondersteund
persoonlijk onderzoekend leerproces, waarin leerling de 
rol van ontdekker en wetenschapper op zich neemt:
• Gemotiveerd door persoonlijke nieuwsgierigheid en vragen
• Mede gestuurd door zelf-reflectie
• Ontwikkelen van persoonlijke kennis
• Gezamelijk uitzoeken en betekenis verlenen en redeneren



Challenge1: A lack of inquiry 
skills

Challenge 2: curiosity is not 
supported 

Challenge 3: Construct personal 
conceptual knowledge.

Challenge 4: Linking e-learning 
with inquiry.

Challenge 5: How to measure 
impact? 

Objective 1: To provide smart, 
adaptive inquiry support.

Objective 2: Bridge formal and 
informal learning activities. 

Objective 3: personal inquiry 
projects and link everyday life 
and classroom teaching. 

Objective 4: Create an open 
source toolset. 

Objective 5: we SPOT will 
evaluate the impact. 
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Model Ontdekkend leren

Of:
Inquiry-based
learning (IBL)



Kenmerken model

• Ontdekkingstocht gerelateerd aan context
• 6 fasen met elk deelaspecten
• Reflectie in elke fase
• Ontdekkingstocht kan bij elke fase beginnen
• Fasen grijpen in elkaar/hangen samen



Toolkit Ontdekkend leren



Vaardigheden ontwikkelen
Zoals:
• Onderzoeken
• Ontwerpen
• Samenwerken
• Presenteren
• Regelen en organiseren
 Maar hoe vaardigheden evalueren en  

beoordelen?



PREATY (PRoposing modern (E‐)assessment Approaches and Tools to Young 
and experienced in‐service teachers) 

‐ 2 jarig EU‐project (tot 1 dec. 2014)
‐ 7 partners uit 5 landen



Doelstelling

• Voorzie leraren basis en voortgezet onderwijs
met (e-)assessment strategieën en
instrumenten om 21e eeuwse vaardigheden
te evalueren:
• middels professionalisering
• middels begeleiding cases



PREATY- Sint Jan

• Formatieve en summatieve evaluatie 
• Met behulp van rubrieken
• Ter ondersteuning van leren en beoordelen 

van complexe vaardigheden, naast 
domeinkennis



Doorlopen stappen

• Opstellen beoordelingsontwerp: relatie leerdoelen, 
‘bewijsstukken’ , criteria en actoren

• Uitwerking criteria in rubrics voor verschillende 
vaardigheden

• Voorstructureren van feedback (4G model)
• Vertaling van rubrics in praktische formulieren 



Project Sint Jan:
Space colony on Mars



Doelstelling

• Realiseren van een virtuele kolonie op Mars 
voor  tweetalige VWO leerlingen (Engels) van 
het St. Janscollege te Hoensbroek



Onze Partners

RCE Rhine-Meuse (OPEDUCA)
Regional Center of Expertise on 
Education for Sustainable Development

Het Welten-instituut (WI) van de 
Open Universiteit (weSPOT en Beoordelingsontwerp)

het Welten-instituut is het nieuwe Onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie van de 
Open Universiteit



we

Project Model

PREZI
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Domain-oriented
knowledge which
is tested in the 
test week. Diagnostic
tests are available
for students in iBook



Het RCE Rhine-Meuse is een van de 140 regio's die 
op deze wijze wereldwijd samenwerken voor een meer 

duurzame samenleving. 
Verbonden in de Verenigde Naties is daarmee 

een relevante en praktisch effectieve alliantie voor 
toekomstgericht leren ontstaan. 



• bedrijfsleven en overheden 
• binnen en buiten de school

• Interactie met de (bedrijfsmatige) omgeving en in 
mondiaal perspectief. 

• doorlopende leerlijnen op toekomstrelevante thema's
• een stevige nadruk op taal, rekenen en ondernemende 

competenties
• Cultuur, Burgerschap, Geschiedenis en Communicatie 

gaan daarin eveneens volwaardig mee.



BusinessClass
• BusinessClass bevordert 

ondernemerschap in het 
onderwijs. Zowel van de 
leerling, leerkrachten als de 
schoolleiding. Het ontwikkelen 
van ondernemende 
vaardigheden, houding en 
gedrag, kunnen in belangrijke 
mate bijdragen aan de kwaliteit 
van het onderwijs.



weSPOT is een online hulpmiddel te 
gebruiken bij onderzoek



weSPOT



Wat gebeurt er in de les?

• Kijkje in de keuken: wat doen leerlingen met 
weSPOT?
– Mindmapping, data verzamelen, data 

beoordelen, data communiceren.

• Welke activiteiten doen ze in het project?
– Bouwen, koken, discussiëren, luisteren, films 

bekijken.











Beoordelingsontwerp

1. Overkoepelend 
ontwerp

2. Beoordelingspakket

3. Criteria (Rubrieken)



Rubrieken



Rubrieken
• Rubrics zijn geschikt om een product en / of (deel)vaardigheden te 

beoordelen op kwaliteit en om de manier van werken 
te beoordelen om tot een product te komen (SLO 2010)

• Een Rubric is een  analytische beoordelingsschaal en zegt meer dan 
slechts een enkel cijfer zegt. 

• Het maakt aan leerlingen duidelijk wat goed ging en wat minder goed 
ging, waardoor leerlingen zichzelf nieuwe leerdoelen kunnen stellen.



Gedrag

Ik hoorde je zeggen ..

Ik zag je dat doen…

Gevoel

Ik kreeg het gevoel dat..

Gevolg

Waardoor ik kwaad werd..

Waardoor ik blij werd…

Gewenst 

Een volgende keer kun je…

Ik zou graag willen dat….



Aan de slag!  (1)

Stap 1a: 
• Account aanmaken in weSPOT op:

– http://inquiry.wespot.net/

• Via: ‘Register for a weSPOT account’
Stap 2:
• Maak aantal van uitgedeelde opdrachten



Stap 3: 
• Download weSPOT PIM van Google Play
• Stel een vraag via PIM
• Upload gegevens via PIM

Aan de slag!  (2)



Contacts –weSPOT project

Project Coordinator
Prof. Dr. Marcus Specht

Welten-instituut, Open Universiteit
marcus.specht@ou.nl

Web portal
wespot-project.eu (project)

inquiry.wespot.net (omgeving)



Contacts - info pilot

Ellen.Rusman@ou.nl (weSPOT en PREATY)
Welten-instituut, Open Universiteit

t.janssen@sintjan-lvo.nl (project Kolonie op Mars)
Sint Janscollege


