
1 
 

 

 

 

 

 

 

191958310 Atelier 2 

Verslag Ontwerp & Evaluatie 

Atelier Curriculum en Instructie 

 

 

Mei 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maaike Otten, s1196553 
Miranda Boshuizen, s1224093 

Grietha de Jonge, s1007416 
Elif Özer, s1262831 



2 
 

Inhoudsopgave 

Inhoudsopgave 2 

1 Inleiding 3 

2 Verantwoording ontwerpkeuzes 4 

2.1 Verantwoording vanuit vooronderzoek ...................................................................................... 4 
2.2 Verantwoording vanuit onderwijskundige literatuur ................................................................... 6 

3 Beschrijving globaal ontwerp en prototype 9 

3.1 Tekstuele beschrijving globaal ontwerp..................................................................................... 9 
3.2 Prototype activiteit ..................................................................................................................... 9 
3.3 Prototype proefje ..................................................................................................................... 10 

4 Micro-evaluatie 13 

4.1 Inleiding ................................................................................................................................... 13 
4.2 Respondenten ......................................................................................................................... 13 
4.3 Instrumenten ............................................................................................................................ 13 
4.4 Procedure ................................................................................................................................ 13 
4.5 Resultaten ................................................................................................................................ 14 
4.6 Conclusie ................................................................................................................................. 14 

5 Reflectie 15 

6 Referenties 16 

7 Bijlages 16 

7.1 Bijlage A: Foto‟s proefje gekleurde m&m‟s .............................................................................. 16 
7.2 Bijlage B: Resultaten proefje M&M‟s ....................................................................................... 21 
7.3 Bijlage C: Resultaten activiteit kleurentikkertje ........................................................................ 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1 Inleiding 

Dit is het ontwerpverslag van Atelier 2 Curriculum en Instructie. Onze groep heeft zich gericht op BSO 
“De Rotsduif” met als doelgroep 4-6 jarigen. De opdracht was om een instructievorm voor leerlingen van 
de BSO over een onderwerp/thema uit wetenschap en techniek te ontwerpen, te ontwikkelen en te 
evalueren, waarbij de leerlingen gedurende 2 keer 2 uur op actieve wijze met dit onderwerp/thema bezig 
zijn. Om dit te kunnen doen, is er eerst een vooronderzoek gedaan. Op basis van het vooronderzoek, is 
er besloten wat voor een instructievorm met bijbehorend thema gemaakt moest worden dat past bij de 
BSO. Dit is vastgelegd in een globaal ontwerp en verder ontwikkelt met behulp van een prototype in dit 
verslag. Vervolgens is in deze fase het ook geëvalueerd m.b.v. een micro-evaluatie.  

Dit verslag bestaat globaal uit twee delen namelijk een ontwerpdeel en evaluatiedeel. Als eerste wordt in 
hoofstuk 2 een verantwoording van de ontwerpkeuzes gegeven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 
beschreven hoe het globale ontwerp en prototype van de ontworpen instructievorm is. Vervolgens is er 
een formatieve evaluatie van het prototype uitgevoerd. Deze methode en conclusies zijn beschreven in 
hoofdstuk 4. Tenslotte is er een reflectie over deze fase in hoofdstuk 5.  
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2 Verantwoording ontwerpkeuzes 
 
Dit hoofstuk geeft een verantwoording van de ontwerpkeuzes. De keuzes van het globale ontwerp en 
prototypes zijn gebaseerd op de uitkomsten van het vooronderzoek en onderwijskundige literatuur. 
Paragraaf 3.1 geeft de verantwoording vanuit het vooronderzoek. Paragraaf 3.2 geeft de verantwoording 
vanuit de onderwijskundige literatuur. 
 

2.1 Verantwoording vanuit vooronderzoek 

 
De ideale omstandigheden zouden zijn dat de kinderen veel leren over “Wetenschap en Techniek”, maar 
niet het gevoel hebben dat ze verplicht moeten leren. Het beste zou zijn dat de kinderen zelf actief aan de 
slag kunnen en eigenlijk geen instructie nodig hebben. De activiteiten moeten te begrijpen zijn voor de 4-
6 jarigen, ook al kunnen ze niet lezen en hebben ze weinig voorkennis. Ook zou het beter zijn als er al 
veel faciliteiten/materialen beschikbaar zijn op de BSO. 
 
Maar op de BSO voldoet het niet aan de ideale omstandigheden. Er is geen toegang tot internet en er zijn 
maar drie computers beschikbaar dus activiteiten op de computer zijn niet mogelijk. Alle activiteiten 
moeten op locatie plaats vinden en er is geen budget. Dit beperkt in de opties die gedaan kunnen 
worden. Een WebQuest, website en mobiel leren-ervaring valt dus al af. We hebben daarom voor 
activiteiten en proefjes gekozen die niets tot nauwelijks geld kosten en op de BSO zelf allemaal 
uitgevoerd kunnen worden. 

Uit de visie van de BSO “De cirkel” komt ook naar voren dat het kind centraal moet staan. De activiteiten 
moeten dus aansluiten bij de interesses van de kinderen. Uit de “projective technique” bij de 
doelgroepanalyse kwam naar voren dat de interesses van de kinderen liggen bij de onderwerpen 
huisdieren, proefjes en regenbogen. De kinderen krijgen allerlei proefjes en activiteiten in het thema kleur 
en licht, want de regenboog representeert de onderwerpen kleur en licht. Daarom hebben we ook voor 
proefjes gekozen zoals gekleurde M&M‟s en regenboog maken. De leerlingen hebben de voorkeur voor 
buitenspelen, maar binnenspelen vinden ze ook niet erg. Daarom hebben we ook geprobeerd 
buitenactiviteiten te maken. Ze willen graag activiteiten doen waar ze hun energie in kwijt kunnen dus 
actieve activiteiten passen beter bij de kinderen. Dit zijn kleurentikkertje, waar of niet waar en 
stoepkrijten. Knutselen en spelletjes spelen (en dan vooral het spelletje memory) werden vaak genoemd 
als leuke activiteiten. Daarom hebben we de proefjes kleurentol maken, verf mengen en regenboog 
schilderen bedacht voor het knutselen. Voor de spelletjes hebben we memory, waar of niet waar en 
kleurentikkertje. 

Uit onze behoefte-analyse kwam naar voren dat de activiteiten begrijpbaar, maar ook uitdagend moeten 
zijn voor 4-6 jarigen. Daarom moeten de activiteiten niet te simpel zijn, maar op het juiste niveau van de 
kinderen zijn. Dit is geprobeerd door een spel als tikkertje dat ze al kennen, iets uitdagender te maken 
door extra regels aan toe te voegen.  

Daarnaast gaven de PM‟ers aan dat de kinderen activiteiten leuk moeten vinden en enthousiast moesten 
zijn. Dit kan je o.a. doen door de PM‟ers activiteiten eerst voor te laten doen, zodat de kinderen een beeld 
krijgen bij de activiteiten. Dit is te zien bij het proefje gekleurde M&M‟s. De docent doet het dan 1x voor 
met bruine M&M‟s en daarna mogen de kinderen zelf een kleur uitkiezen en uitproberen. De methode van 
enthousiasmeren kan per activiteit of proefje verschillen.   

Uit het vooronderzoek kwam naar voren dat de kinderen de activiteiten deels zelfstandig moeten kunnen 
uitvoeren en de PM‟ers liever een begeleidende rol willen hebben. De kinderen komen er voor hun vrije 
tijd en ze gaan er niet naar school.  Als opdrachten als verplicht worden ervaren gaat de lol van de 
kinderen er vaak van af. Daarom is een „echte‟ les niet mogelijk. We kunnen dus geen supplantive 
approach gebruiken, maar meer een generative approach van Smith en Ragan (2005). De activiteiten zijn 
heel vrij. Ze kunnen meedoen aan de activiteiten en proefjes als ze willen en anders kunnen de kinderen 
wat anders gaan doen. De activiteiten hebben weinig begeleiding nodig (alleen een beginpraatje met 
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uitleg van de activiteit en als de activiteit vastloopt dan moet de begeleider helpen). De proefjes hebben 
toch wel meer een “les” vorm, omdat de kinderen echt informatie nodig hebben om de proefjes uit te 
kunnen voeren en te begrijpen. Daarom hebben we voor een consensus gekozen door zowel “vrije” 
activiteiten aan te bieden als meer “begeleidende” proefjes. Wel hebben we ervoor gezorgd dat de 
PM‟ers in het begin wel veel moeten begeleiden, maar langerzamerhand steeds minder hoeven te 
begeleiden. Bij het proefje gekleurde M&M‟s demonstreren de PM‟ers het proefje eerst zelf, maar later 
mogen de kinderen zelf aan de slag met het proefje. 
 
Uit het vooronderzoek bleek dat er maximaal 1 uur per dag de tijd is voor activiteiten (behoefte-analyse) 
en omdat de kinderen weinig concentratie hebben (doelgroep-analyse) is het beter om een 1 activiteit 
ongeveer een kwartier tot maximaal een half uur te laten duren. Het is dus beter om meer korte 
activiteiten te doen, dan 1 hele lange activiteit.  De opdracht was om 2x 2 uur instructiemateriaal te 
maken, maar we kunnen dus beter 8 à 10 keer een activiteit doen die in totaal 4 uur duurt. Elk proefje of 
elke activiteit varieert daarom van 10 minuten tot maximaal 30 minuten. Daardoor kunnen de PM‟ers 
verschillende activiteiten of proefjes doen op 1 dag. 

De PM‟ers hebben MBO (SPW) gestudeert. Ze weten weinig van wetenschap en techniek, maar de 
simpele zaken kennen ze wel. De kinderen zijn op school ook nog niet veel met wetenschap en techniek 
in aanraking gekomen. Op de BSO hebben de kinderen ook nog geen onderwerpen gehad over 
wetenschap en techniek. Daarom moeten de onderwerpen heel simpel zijn, zodat zowel de kinderen als 
de PM‟ers het kunnen begrijpen. Om er voor te zorgen dat de PM‟ers ook wat meer kennis hebben over 
wetenschap en techniek, hebben we bij het proefje een kopje “achtergrondinformatie proefje” gemaakt. 
Daardoor weten de PM‟ers toch iets meer dan wat alleen in de instructie staat, zodat ze ook lastige 
vragen van de kinderen kunnen beantwoorden. Ook hebben we bij de activiteiten een kopje “tips en hints” 
met extra aanwijzingen voor de begeleiders. 

De kinderen komen allemaal van “normaal” onderwijs af. De kinderen werken op de basisschool in groep 
1 en 2 al aan een basis voor lezen, rekenen en schrijven. Ze kunnen al cijfers schrijven en lezen, maar 
nog geen zinnen lezen. We kunnen de kinderen dus nog geen teksten geven, maar plaatjes kan wel. Er 
zijn foto‟s gemaakt van het proefje. Op die manier hoeven de kinderen niet te kunnen lezen om toch het 
proefje uit te kunnen voeren. 
 
Het verschilt per kind of ze samen werken of juist alleen spelen. Dit bleek uit de observaties en de 
interviews met de PM‟ers. Maar uit de interviews met de kinderen kwam er uit dat ze vaker liever alleen 
spelen. Activiteiten waarbij de kinderen dus samen moeten werken vinden ze niet leuk. De kinderen 
moeten dus zelf aan de slag kunnen. Dit kunnen ze ook bij de activiteiten kleurentol en regenboog 
maken. Ze kunnen dan zelf aan het knutselen of schilderen. Bij geen enkele activiteit hoeven ze samen te 
werken, want de activiteiten of proefjes die met meerdere kinderen worden gedaan zijn competitief of 
worden uiteindelijk ieder voor zich uitgevoerd.  
 
Er is 1 begeleider op maximaal 10 kinderen. De PM‟ers moeten hun aandacht over een heel aantal 
kinderen verdelen. Daarom hebben ze de voorkeur om met kleine groepjes te werken en worden dus de 
proefjes en activiteiten in kleine groepjes uitgevoerd.  
 
Deze ontwerpprincipes zijn dus uit het vooronderzoek naar voren gekomen: 

 Als er instructie ontworpen moet worden voor 4-6 jarigen, dan moet er meer gebruik gemaakt 
worden van plaatjes, omdat de kinderen geen teksten kunnen lezen. 

 Als de visie van de BSO is dat de kinderen centraal moeten staan, dan mogen de activiteiten niet 
als een verplichting voelen voor de kinderen, omdat de kinderen zelf mogen kiezen wat ze willen 
doen. 

 Als het doel van de BSO is dat de kinderen wat meer leren over wetenschap en techniek, dan 
moeten de kinderen met wetenschappelijke thema‟s in aanraking komen, omdat de kinderen nu 
nog te weinig voorkennis hebben. 

 Als de activiteiten moeten aansluiten bij de interesses van de kinderen dan moet het aansluiten 
bij de resultaten van de doelgroepanalyse omdat er in dit deel van het vooronderzoek de 
interesses van de kinderen zijn onderzocht. 
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 Als uit het vooronderzoek blijkt dat de kinderen graag hun energie kwijt willen kunnen in de 
activiteiten, dan moeten er actieve activiteiten gedaan worden (dus niet alleen passief luisteren), 
omdat de kinderen dan zelf aan de slag kunnen. 

 Als de kinderen deels zelfstandig de activiteiten moeten kunnen uitvoeren, dan is een „echte‟ les 
niet mogelijk, omdat de activiteiten niet als een verplichting door de kinderen ervaren mag 
worden. 

 Als de begeleiders alleen een begeleidende rol mogen hebben, dan is een „echte‟ les niet 
mogelijk, omdat de begeleiders geen bevoegdheid daar voor hebben. 

 Als de doelgroep 4-6 jarigen is, dan moeten de materialen zo simpel en begrijpbaar mogelijk zijn, 
omdat ze nog weinig voorkennis hebben. 

 Als uit vooronderzoek blijkt dat kinderen liever alleen spelen, dan moeten er geen activiteiten 
georganiseerd worden die samenwerking bevatten, omdat de kinderen hier niet van houden. 

 Als een activiteit georganiseerd moet worden voor 4-6 jarigen, dan mogen de activiteiten niet te 
lang duren, omdat ze dan geen concentratie meer hebben. 

 Als alle activiteiten op de locatie moeten plaats vinden, dan moet er rekening gehouden worden 
met de faciliteiten die beschikbaar zijn, omdat daardoor niet alle activiteiten mogelijk zijn. 

 Als er geen “echte” lessen gegeven mogen worden, dan kunnen er ook geen officiële toetsen 
afgenomen mogen worden, omdat de activiteiten niet als een verplichting ervaren mogen worden. 

 Als zowel de PM‟ers en de kinderen weinig afweten van „Wetenschap en techniek‟, dan moeten 
de onderwerpen heel simpel zijn en moet er een uitleg aanwezig zijn, omdat de kinderen en de 
PM‟ers het dan allebei kunnen begrijpen. 

 

2.2 Verantwoording vanuit onderwijskundige literatuur 

Je hebt leren en je hebt instructie. Er zijn dan ook verschillende leertheorieën en instructietheorieën. Bij 
leren draait het om de processen die plaats vinden in het hoofd van de lerende (Smith & Ragan, 2005). 
Leren is een blijvende verandering in (potentieel) gedrag als gevolg van interactie met de omgeving 
(Driscoll, 2005). Leren draait om het omzetten van ervaring in kennis (Smith & Ragan, 2005). Instructie 
vindt plaats in een instructiesysteem. Er zijn twee verschillende benaderingen voor het ontwerpen van 
instructie: de supplantieve benadering en de generatieve benadering. Bij de supplantieve benadering is 
de instructie strak gestuurd en is er veel sturing door de docent/begeleider. Bij de generatieve benadering 
heeft de lerende zelf veel vrijheid om de leerdoelen te bereiken. Uit het vooronderzoek is dus gebleken 
dat een generatieve benadering beter past bij het doelgroep. Bij de activiteiten hebben de begeleiders 
vooral een begeleidende rol. Het proefje wordt eerst voor gedaan door een van de PM‟ers. Daarna 
mogen de kinderen het proefje zelfstandig uitvoeren. Ze mogen zelf  kiezen welk kleur m&M‟s gaan 
gebuiken en kunnen dus exprimenteren. Ze  krijgen plaatjes van de stappen die ze moeten uitvoeren. De 
kinderen kunnen wel vragen stellen aan de PM‟ers als er iets mis gaat, maar ze zijn zelfstandig bezig met 
het proefje. De instructie begint dus supplantive omdat ze wel informatie nodig hebben om het uit te 
kunnen voeren, maar het wordt geleidelijk steeds meer generatief. De kinderen worden steeds vrijer 
gelaten.  

Goede instructie houdt naast het kiezen van een passende leer- en instructietheorie bij de situatie ook 
rekening met motivatie. Het ARCS-model van Keller (1983,1998) is een methode voor het verbeteren van 
de motiverende kracht van instructie(materialen). Het ARCS-model noemt hierbij vier belangrijke punten 
die een rol spelen bij het motiveren van lerenden  Dit zijn: Attention, Relevance, Confidence en 
Satisfaction. Het is handig voor de activiteiten en proefjes om deze punten ook te bevatten, omdat de 
kinderen voor hun vrije tijd op de BSO zijn en niet verplicht worden om de activiteiten uit te voeren. Om 
de kinderen toch voldoende te motiveren om met activiteiten en proefjes met het thema „Wetenschap en 
techniek‟  aan de slag te gaan, is het handig om het ARCS-model te gebruiken. Op verschillende 
manieren zijn deze punten te zien bij de “instructie” van het proefje. De aandacht van de kinderen wordt 
getrokken door het proefje voor te laten doen door een PM‟er, zodat de kinderen een beeld krijgen van 
het proefje en het daarna zelf kunnen gaan uitvoeren. Om gelijk te beginnen met observeren trek je de 
aandacht van de kinderen. Dit geeft confidence zodat de kinderen gaan denken dat ze het zelf ook 
kunnen doen. Ook krijgen ze door de plaatjes van de uitvoering van het proefje zelfvertrouwen omdat ze 



7 
 

het proefje ook zelfstandig uit kunnen voeren. Relevance doen we door informatie  aan te bieden die ze 
kunnen toepassen bij het uitvoeren van andere activiteiten, in dit geval dat ze de kennis die ze nu hebben 
opgedaan kunnen gebruiken bij het verfen. Er wordt rekening gehouden met statisfaction door middel van 
beloningen (complimentjes en de M&M‟s eten op het eind) en door aan de kinderen te zeggen dat er 
geen „‟ goede‟‟ of „‟ foute „‟ voorspellingen zijn. Bij de activiteiten wordt het ARCS-model o.a. verwerkt 
door een kopje “ tips en hints”. Onder het kopje „‟tips en hints‟‟ staan een aantal tips voor  de PM‟ers als 
het spel vastloopt. Op die manier kan het spel toch verder doorgaan. Er staat daar ook in dat de PM‟ers 
de kinderen complimentjes moeten geven en/of aan moeten moedigen (satisfaction en confidence). Bij de 
uitvoering wordt attention getrokken door te vertellen dat het een bijzondere vorm van tikkertje is. Ook 
worden er vragen gesteld die de aandacht trekken, maar geven ook de relevance van het spel aan.  

 
De empirische cyclus van De Groot  wordt  gebruikt  als een logische- methodologische beschouwing van 
het onderzoeken, denken en redeneren in de emprische wetenschap. De cyclus ziet er als volgt uit: 
observatie, inductie, deductie, toetsing, evaluatie. Als de kinderen in aanraking moeten komen met 
“Wetenschap en techniek”, dan is het beter dat de proefjes een wetenschappelijke benadering hebben. 
De wetenschappelijke benadering van A.D. De Groot (1994) kan dan gebruikt worden als leidraad.  
Deze instructievorm wordt ook gebruikt bij de uitwerking van de andere proefjes. In de observatiefase 
wordt er steeds eerst aan de kinderen uitgelegd wat de bedoeling is van het proefje. Het proefje wordt 
daarna voorgedaan door de PM‟ers. In de inductie fase worden een aantal vragen gesteld aan de 
kinderen over hun verwachtingen, zodat de kinderen hun eigen hypothese kunnen formuleren. Aan het 
eind van het proefje wordt er een voorspelling gemaakt over het nieuwe materiaal. In de deductie fase 
wordt het proefje door de kinderen zelfstandig uitgevoerd. In de toetsing fase wordt er gekeken of de 
gestelde hypothese waar of niet waar is met het nieuwe materiaal. In de laatste (evaluatie) fase wordt de 
observatiefase geëvalueerd en of de kinderen verbanden kunnen leggen met andere situaties. 
 
Hieronder volgt een uitleg met een concrete uitwerking van het proefje gekleurde m&m‟s met de 
wetenschappelijke benadering van A.D. De Groot. In de eerste fase(observatie) van de empirische cyclus 
wordt informatie verzameld op een systematische manier. Er wordt eerst uitgelegd aan de kinderen wat 
de bedoeling is van het proefje. Er wordt uitgelegd dat de bruine kleur verkregen wordt door verschillende 
kleuren te mengen en dat er bij het proefje precies het omgekeerde wordt gedaan. De kinderen weten dat 
de bruine kleur uit verschillende kleurpigmenten bestaan, alleen krijgen ze dit in een ander verband te 
zien. Het proefje wordt door de PM‟ers eerst voorgedaan en de kinderen observeren de PM‟ers.  
In de inductie fase wordt een hypothese geformuleerd door de kinderen. Dit wordt gedaan door een 
aantal vragen te stellen aan de kinderen over het proefje. Er wordt aan de kinderen gevraagd wat ze 
verwachten (denken) dat er gaat gebeuren met de koffiefilter die in de bruine vloeistof zit. De kinderen 
veronderstellen (vermoeden) wat het resultaat zal zijn en dan wordt er een hypothese opgesteld. Nadat 
het proefje is uitgevoerd door de PM‟ers  wordt aan de kinderen gevraagd of dezelfde hypothese gesteld 
kan worden als het proefje uitgevoerd wordt  met een andere kleur M&M‟s. 
In derde fase (deductie) mogen de kinderen het proefje zelf uitvoeren met een andere kleuren M&M‟s die 
ze zelf mogen kiezen.  
In de vierde (toetsing) fase wordt er gekeken of de gestelde hypothese waar of niet waar is. Er wordt 
gekeken naar de resultaten van het proefje die ze zelf hebben uitgevoerd. Die kinderen kunnen dan zien 
of ze de eerder gestelde hypothese bij de bruine M&M‟s kunnen toepassen op de andere kleuren M&M‟s. 
Als hun hypothese die ze opgesteld hebben niet uitkomt wordt er een verklaring gegeven wat de reden 
hiervan is.  
In de laatste (evaluatie) fase wordt vooral de observatie fase geëvalueerd. Er worden vragen gesteld aan 
de kinderen wat ze moeilijk/makkelijk vonden aan het proefje en of alles begrijpbaar is. Nadat het proefje 
is uitgevoerd wordt er geëvalueerd of de kinderen verbanden kunnen kunnen leggen tussen het proefje 
en het mengen van kleuren. De kinderen hebben geleerd dat de bruine kleur uit meerdere 
kleurpigmenten bestaat. Dit kunnen de kinderen gebruiken bij het mengen van kleuren tijdens verven.  
 
Deze ontwerpprincipes zijn dus uit de onderwijskundige literatuur naar voren gekomen: 

 Als de kinderen deels zelfstandig de activiteiten moeten kunnen uitvoeren en de begeleiders 
liever een begeleidende rol willen, dan past een generatieve benadering beter i.p.v. een 
supplantive benadering, omdat bij een generatieve benadering de activiteiten meer geïniteerd 
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worden van uit de lerende i.p.v. de instructie en daardoor minder als een „echte‟ les ervaren 
worden. 

 Als de kinderen niet verplicht zijn om mee te doen met de activiteiten, dan is het ARCS-model 
een geschikte methode om kinderen te motiveren, omdat d.m.v. het ARCS-model ook rekening 
wordt gehouden met motivationele factoren. 

 Als de kinderen in aanraking moeten komen met “Wetenschap en techniek”, dan moeten de 
activiteiten een wetenschappelijke benadering hebben, omdat de activiteiten dan een 
wetenschappelijk karakter hebben. 
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3 Beschrijving globaal ontwerp en prototype 
 
In dit hoofdstuk wordt het globale ontwerp en twee prototypes uitgewerkt. In paragraaf 3.1 is er een 
tekstuele beschrijving van het globale ontwerp voor de BSO. Paragraaf 3.2 laat een volledig prototype 
van de instructie voor de pedagogische medewerkers (PM‟ers) van een activiteit zien. Paragraaf 3.3 laat 
een volledig prototype van de instructie voor de PM‟ers van een proefje zien. 

 

3.1 Tekstuele beschrijving globaal ontwerp 

 
De kinderen krijgen allerlei proefjes en activiteiten in het thema kleur en licht. Elk proefje of activiteit 
varieert van 10 minuten tot maximaal 30 minuten. De proefjes die gedaan gaan worden zijn: gekleurde 
M&M‟s, regenboog maken, kleurentol maken. De activiteiten die gedaan gaan worden zijn: 
kleurentikkertje, waar of niet waar (buitenspel), memory, verf mengen en regenboog schilderen of 
stoepkrijten.  
 

3.2 Prototype activiteit 

 
Hieronder is een uitwerking van de instructie voor de begeleiders van de activiteit kleurentikkertje. De 
andere activiteiten krijgen dezelfde structuur. 
 
Instructie Kleurentikkertje 
 
Voorbereidingen 
Geen 
 
Uitvoering 
Verzamel kinderen die een bijzondere vorm van tikkertje willen doen. Zeg:”Wie heeft er zin in om nieuwe 
kleurennamen te leren, conditie te verbeteren/energie kwijt te kunnen, reactievermogen te verbeteren en 
ook nog je geheugen testen?” Leg de regels en opzet van kleurentikkertje uit aan de kinderen. De opzet 
van het spel is hetzelfde als tikkertje, maar het heeft een extra paar regels. Dit zijn de extra regels die het 
een bijzondere en leerzame vorm van tikkertje maken: 

1. De kinderen moeten een kleur noemen, voordat ze getikt worden.  
2. Als een kind te laat is met het roepen van een kleur (dus getikt zijn), dan is diegene de tikker. 
3. Als een kind een kleur noemt die al geroepen is, dan is dat kind ook de tikker. 
4. Als het kind een kleur noemt die niet eerder genoemd is dan mag de tikker niet meer dat kind 

tikken. 

Vraag aan de kinderen of er iemand is die wil beginnen als tikker. Als er iemand gekozen is, ga dan met 
zijn allen gezamenlijk naar buiten en spreek eventueel een punt af. Als iedereen aanwezig is, start dan 
het spel. 
 
Tips en hints 
Als het spel vastloopt, doordat de kinderen geen nieuwe namen meer weten, dan kan u met nieuwe 
namen komen. Namen van onbekende kleuren die u kunt noemen zijn: indigo, turqoise, lila, magenta, 
cyclaam. Op deze manier leren de kinderen nieuwe kleurennamen en komen ze ook weer op nieuwe 
ideeën. U kunt dan bij de naam die u noemt ook beschrijven op welke andere kleuren die kleur lijkt, zodat 
de kinderen er ook een voorstelling bij kunnen maken. Het doel van dit spel is ook dat de kinderen 
nieuwe kleuren(namen) leren. Als er echt geen nieuwe kleurennamen meer komen, dan kunt u het 
onderwerp veranderen en de kinderen allerlei lichtbronnen laten noemen zoals de zon en een zaklamp. 
Geef de kinderen complimentjes als ze onbekende/bijzondere kleurennamen noemen en/of moedig ze 
aan. 
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3.3 Prototype proefje 

 
Hieronder is een uitwerking van de instructie voor de begeleiders van het proefje gekleurde M&M‟s. De 
andere proefjes krijgen dezelfde structuur.  
 
Instructie Gekleurde m&m’s 
 
Voorbereidingen  
Activiteiten 

- M&M‟ s in een schaaltje doen en op tafel zetten 
- Een glas vullen met water en op tafel zetten 

Benodigdheden die van te voren klaar gezet moeten worden op tafel: 
- Brede lege glazen  
- Keukenpapier  
- Witte koffiefilters 
- Kookwekker 
- Theelepels 

Observatie  

Zeg tegen de kinderen:  

“Tijdens het verfen kun je alle kleuren mengen en dan krijg je een donkere bruine kleur. Nu gaan we het 
omgekeerde doen, want we gaan uit bruine M&M‟s verschillende kleuren halen. We gaan een 
wetenschappelijke benadering gebruiken om het proefje uit te voeren. Maar om als een echte 
wetenschapper aan de slag te gaan, gaan we dus als eerste observeren. Kijk daarom allemaal heel goed 
hoe dit proefje gaat met de bruine M&M‟s”. 

Doe het proefje voor met bruine M&M‟s. De foto‟s geven aan hoe het proefje uitgevoerd moet worden. 
Dit zijn de stappen in woorden uitgelegd:  

1. Haal eerst 10 bruine M&M‟s uit de schaal met M&M‟s.  
2. Doe deze 10 bruine M&M‟s in het glas. 
3. Doe 2 à 4 theelepels water in het glas. 
4. Draai of roer de M&M‟s af en toe om met de theelepel. 
5. Wacht tot de M&M‟s aan twee kanten licht zijn geworden. 
6. Haal de M&M‟s met de theelepel uit het glas. 
7. Zet de kookwekker klaar. 
8. Zet het koffiefilter in het water in het glas. 
9. Stel de kookwekker in op 10 minuten en wacht totdat hij afgaat. 
10. Leg ondertussen 2 vellen keukenrol op elkaar. 
11. Haal het koffiefilter uit het glas. 
12. Leg het koffiefilter uitgevouwen op de vellen keukenrol. 

Inductie 
Stel deze vraag wanneer je aan het wachten bent: “ Wat denken jullie dat er gaat gebeuren als je de 
koffiefilter in het water zet? Op het einde kun je deze vragen stellen: “Wat is er gebeurd?”, “Hoe denk je 
dat dit komt?”.   
 
Vertel de kinderen dat het water gekleurd is en het water langzaam in het koffiefilter trekt. Niet elke kleur 
trekt even snel in het koffiefilter. Onderaan zie je geel-bruin. Daarboven zie je rood en bovenaan zie je 
groen-blauw (als het goed gegaan is). De bruine kleur bestaat uit meerdere kleurstoffen. Deze 
verschillende kleurstoffen hebben ook een verschillende oplosbaarheid en adhesie. Adhesie is de 
aantrekkingskracht tussen verschilllende soorten deeltjes, in dit geval hoe goed de verschillende 
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moleculen/kleurstoffen aan het papier blijft plakken. Elke kleurstof trekt dus op een andere snelheid in het 
koffiefilter. Geel-bruin is het langzaamst, rood is sneller en groen-blauw is het snelst.  

Probeer samen met de kinderen een hypothese te vormen. Deze hypothese/voorspelling moet zo 
concreet en falsifieerbaar (te weerleggen) mogelijk zijn. Maar de voorspelling mag niet over de bruine 
M&M‟s gaan, want dan weten ze al wat er gebeurd. Vraag de kinderen wat er gebeurt als je een andere 
kleur M&M‟s gebruikt, bijvoorbeeld de kleur blauw. Vraag de kinderen ook hoe ze de hypothese willen 
testen dus hoe ze het nieuwe proefje uitwillen voeren (de bedoeling is dus hetzelfde proefje maar met 
een andere kleur M&M‟s). 

Deductie 

De kinderen mogen nu zelf het proefje uitvoeren, maar dan met de zelf gekozen kleur M&M‟s. Geef de 
kinderen de foto‟s van de stappen, zodat ze het proefje zelf kunnen uitvoeren. Help de kinderen als het 
niet lukt om het proefje zelf uit te voeren. Geef de kinderen complimentjes als ze zelf goed aan de slag 
zijn. 

Toetsing 

Vraag de kinderen wat er gebeurd is en hoe het komt dat dit gebeurd is. Klopte de hypothese? Maak dat 
duidelijk dat er geen goede of foute voorspellingen zijn, omdat ze zelf hebben bedacht wat er zou 
gebeuren. Het was namelijk hun eigen voorspelling. Als de hypothese niet klopte, vraag dan naar 
mogelijke verklaringen. 

Evaluatie 
De blauwe kleur bestaat uit 1 kleurstof, je ziet dus maar 1 kleur in het koffiefilter omhoog trekken. Bruin 
bestaat uit meerdere kleurstoffen dus daarom zie je verschillende kleuren in het filter zitten. Vraag aan de 
kinderen uit welke kleuren dus de door hun uitgekozen kleur M&M bestaat. En probeer dezelfde soort 
formulaties te komen.  
 
Nu weten jullie dat bruin uit meerdere kleur(pigmenten) bestaat en blauw bijvoorbeeld uit 1 
kleur(pigment). De kleuren die op het filter kwamen zijn de kleuren die je met verf kunt mengen tot de 
kleur die de M&M oorspronkelijk had. Dus als je straks weer gaat verven dan weet je dat je kleuren kunt 
mengen tot een andere kleur. Dit was het proefje. Nu gaan we opruimen en daarna mogen jullie de 
M&M‟s opeten, omdat jullie zo hard hebben gewerkt. 
 
Achtergrondinformatie proefje 
Voor het proefje worden alleen de bruine M&M's gebruikt. Omdat de bruine kleur M&M‟s uit verschillende 
kleurstoffen bestaat. Er zijn verschillende pigmenten waaruit de kleur bruin is opgebouwd. De bruine 
kleurstof lost op in de water en vervolgens  trekt het langzaam  in het koffiefilter. De  verschillende 
pigmenten zijn te zien op het koffiefilter.  
 
Niet alle kleuren trekken  even snel op in het koffiefilter. Dit komt omdat elk pigment uit andere moleculen 
(kleine deeltjes) bestaat. De moleculen van het ene pigment trekken sneller in het koffiefilter dan de 
moleculen van het andere pigment. Daarom ontstaan er bij de bruine M&M's verschillende gekleurde 
lagen op de koffiefilter:  groen, rood en geel.  
 
Verschillende moleculen verschillen in oplosbaarheid. Oplosbaarheid is de mate waarin één stof 
(pigmenten) kan oplossen in een andere stof (koffiefilter). De verschillende moleculen verschillen ook in 
adhesie. Adhesie is de mate waarin een stof(kleurstof) zich hecht aan een andere stof (koffiefilter). De 
moleculen die snel in het papier trekken lossen beter op en blijven minder vastzitten aan het filterpapier. 
Moleculen die langzaam in het papier trekken lossen minder goed op en blijven beter vastzitten aan het 
filterpapier. Onderaan het koffiefilter is de geel-bruin kleur opgelost en daarboven de kleur rood en 
helemaal bovenaan de kleur groen- blauw. Elke kleurstof trekt op een andere snelheid in het kofiefilter. 
Dit betekent dat de geel- bruine kleurstof het langzaamst, rood sneller en de groenblauwe kleurstof het 
snelst oplost in het koffiefilter. 
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Dit proefje kan met andere kleuren M&M's gedaan worden, bijv. met blauwe M&M‟s.De blauwe M&M‟s 
worden op dezelfde manier opgelost in de water. Omdat de  blauwe M&M's uit een kleurstof bestaat 
wordt er maar een kleur in het koffiefilter omhoog getrokken en er ontstaan maar één blauwe laag op het 
koffiefilter. Dit betekent dus dat de blauwe kleur uit maar één pigment bestaat. 
 

Hieronder staan twee foto‟s die bij het proefje horen. De versie die aan de kinderen en de PM‟er is 
gegeven, stonden de foto‟s in twee kolommen. Zie voor de volledige versie bijlage A. 

 

 

Stap 1 

 

Stap 2 
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4 Micro-evaluatie 

Dit hoofdstuk gaat over de formatieve evaluatie. In dit geval gaat het om een micro-evaluatie. Paragraaf 
4.1 beschrijft de opzet van de micro-evaluatie. De resultaten van de micro-evaluatie worden in paragraaf 
4.2 beschreven en de conclusie van de resultaten en revisiebeslissingen o.b.v. de resultaten die 
genomen willen worden worden beschreven in paragraaf 4.3. 

4.1 Inleiding 

Het doel van een evaluatie is het bepalen van de kwaliteit van een product (Ormel, 2011). Er wordt een 
formatieve evaluatie gebruikt om de kwaliteit te evalueren van het voorlopige ontwerp van het product. 
Het doel van een formatieve evaluatie is om het product te verbeteren. Hierbij wordt een micro-evaluatie 
gebruikt.  Een kleine groep van de eindgebruikers gebruiken dan een deel van het ontwikkelde product in 
(test)situatie buiten de normale praktijksituatie (Ormel, 2011). Deze evaluatie wordt gedaan door de 
ontwerpers zelf. Het kwaliteitsaspect waar naar wordt gekeken bij de micro-evaluatie is de bruikbaarheid 
van het product. Dit betekend dat het ontwerp moet voldoen aan de wensen, behoeften, beperkingen en 
mogelijkheden van de doelgroep (Ormel, 2011). We gebruiken het reactieniveau en het leerniveau van de 
niveaus vanKirkpatrick (1994). Bij het reactieniveau wordt de tevredenheid van de kinderen over het 
product geëvalueerd. Bij het leerniveau wordt de leeropbrengst van de kinderen geëvalueerd.  De 
evaluatievragen zijn: Is het gekozen materiaal bruikbaar voor de doelgroep? Is de gekozen 
(instructie)methode bruikbaar voor de doelgroep? Is de doelgroep tevreden met het aangeboden 
materiaal? 

4.2 Respondenten 

De respondenten zijn afkomstig uit de populatie van de kinderen van 4-6 jaar van de BSO.  Er zijn per 
activiteit vier kinderen nodig. De verdeling jongens/meisje is gelijk. De andere respondenten zijn 
afkomstig uit de aanwezige PM‟ers. Per activiteit is 1 PM‟er nodig. 

4.3 Instrumenten 

Er worden bij de evaluatie twee verschillende instrumenten gebruikt, namelijk interview en observatie.  
Deze instrumenten zijn gekozen,omdat ze allebei inzicht geven in de bruikbaarheid van het product. Het 
interview geeft inzicht in de ideeën en meningen van de respondenten zelf. Bij de observatie kan er 
worden gekeken hoe de kinderen zelf bezig zijn met de activiteit. Hierdoor wordt een beter beeld 
verkregen over de aanpak van de kinderen met het product.  De observatiecategorieën waar naar 
gekeken wordt zijn: Motivatie, concentratie, uitvoerbaarheid, leerervaring. De vragen bij de 
observatiecategorieën zijn afgeleid van onderzoeksvragen voor leraren op basis van het STARR model 
(http://www.teamonderwijs.nl/download/content/Reflectiegesprekken_met__kinderen.pdf, zd). Dit model 
wordt gebruikt bij reflectiegesprekken met kinderen. Hierbij worden vragen gesteld over de werkwijze en 
leeractiviteiten van kinderen, zoals: Begrijpen de kinderen wat de achterliggende gedachte is? Zijn de 
stappen duidelijk voor de kinderen? De volledige observatielijst staat in Bijlage B. Als de kinderen tegen 
problemen aanlopen zijn de ontwerpers aanwezig om eventueel hulp te bieden. Na die tijd worden er 
vragen aan de kinderen gesteld over de opdracht. Dit wordt ook gedaan op basis van het STARR model 
(http://www.teamonderwijs.nl/download/content/Reflectiegesprekken_met__kinderen.pdf, zd).  Dit model 
zegt dat bij het stellen van vragen aan jonge kinderen er rekening gehouden moet worden dat, hoe jonger 
het kind, hoe eenvoudiger de vragen moeten zijn. De vragen moeten: zo dicht mogelijk in het hier en nu 
zijn, en zo dicht mogelijk bij het kind zelf, enkelvoudig zijn en zo concreet mogelijk zijn. Bijvoorbeeld: Wat 
was er moeilijk? Ben je zelf tevreden met het resultaat? De volledige vragenlijst staat in Bijlage B. De 
PM‟ers worden ook een aantal kleine vragen gesteld om een beeld te krijgen van hun eerste ideeën over 
het product en of de instructie voor hun bruikbaar is. Deze vragen staan in Bijlage B.   

4.4 Procedure 

Deze evaluatie vindt plaats op de BSO met kinderen van de doelgroep. De kinderen gaan twee 
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activiteiten uitvoeren. Vier kinderen gaan een proefje met M&M‟s doen volgens de stappen van de 
instructie en worden daarbij geobserveerd. Aan het eind van de opdracht worden alle kinderen kort 
geïnterviewd.  Een grotere groep kinderen  gaat kleurentikkertjes spelen volgens de gegeven regels. Na 
die tijd worden vier kinderen geïnterviewd. Bij beide activiteiten gaan twee ontwerpers observeren en de 
andere twee voeren de opdracht met de kinderen uit. Aansluitend aan beide opdrachten worden twee 
PM‟ ers geïnterviewd. 

4.5 Resultaten 

Uit de evaluatie kwamen verschillende aandachtspunten naar voren. De belangrijkste gegegevens zijn 
hier geanalyseerd door middel van een samenvatting. Hieronder staat de samenvatting van de 
observaties, interiews met de kinderen en interviews met de PM‟er per activiteit of per proefje.  

De instructie van het proefje is voor de PM‟ers duidelijk en goed mee te werken. De PM‟ers gaven wel 
aan dat de wachttijd van het proefje voor de kinderen van 4-6 jaar iets te lang was. De kinderen hebben 
niet zoveel geduld om lang te moeten wachten.  

Er zijn bij het M&M proefje twee jongens en twee meisjes van 6 tot 7 jaar geïnterviewd. De kinderen 
vonden het proefje leuk om te doen en zeiden dat ze begrepen wat ze moesten doen, maar vooral de 
jongste kinderen hadden bij het zelf uitvoeren van het proefje toch nog wel wat extra aanwijzingen nodig. 
Vooral het vouwen van de filter was niet helemaal duidelijk . En de stap van het „uitvouwen‟ van de filter  
miste in de instructieplaatjes.  Ze vonden de instructie van de plaatjes wel duidelijk, maar tijdens het 
proefje vroegen ze vaak wat ze moesten doen voordat ze naar de plaatjes gekeken hadden. Tijdens het 
proefje begrepen de kinderen de achterliggende gedachte van het proefje met wat extra uitleg wel, maar 
achteraf konden ze niet zeggen wat ze nou geleerd hadden. De kinderen waren wel erg enthousiast en 
ook nieuwgierig over wat er ging gebeuren met de andere kleuren m&m‟s. 

Er zijn bij kleurentikkertje twee jongens van 6 jaar geïnterviewd. De instructie van het kleurentikkertje was 
wat onduidelijk en de PM‟er gaf als tip om de volgende keer een voorbeeld te gebruiken als extra uitleg 
voor de kinderen. De PM‟er vond het spel leerzaam en leuk, maar iets aan de moeilijke kant voor de 
jongste kinderen. Het spel is meer geschikt voor kinderen van 6 jaar en ouder. De kinderen waren 
enthousiast en vonden het spel leuk, maar hadden moeite met de spelregels. De kinderen zeiden dat ze 
begrepen wat ze moesten doen, maar in de praktijk kwam het niet helemaal uit de verf. De kinderen 
noemden meerdere malen dezelfde kleuren en kwamen niet echt met nieuwe kleuren aanzetten. 
begrijpen. 

4.6 Conclusie 

De instructie is duidelijk en helder en de PM‟ers kunnen er zo mee aan de slag. De uitvoering van de 
opdrachten zelf is voor de jongste kinderen soms wat aan de moeilijke kant. De kinderen vinden de 
opdrachten wel leuk, maar ze voerden de opdrachten niet helemaal uit zoals de bedoeling was. De 
kinderen zijn enthousiast over de opdrachten en nieuwgierig naar wat er gaat gebeuren, maar ze 
snappen de achterliggende gedachtes niet helemaal. De instructie zal dus begrijpbaarder gemaakt 
moeten worden voor de kinderen, door moeilijke termen te vergemakkelijken en herkenbare voorbeelden 
te geven bij de stof. Er moet ook niet teveel wachttijd tijdens de uitvoering van een proefje zitten, omdat 
de kinderen dan ongeduldig worden. Dit kan opgelost worden door in de tussentijd een andere korte 
activiteit te gaan doen.  

Het antwoord op de evaluatievraag of het gekozen materiaal bruikbaar voor de doelgroep is dus dat het 
bruikbaar is voor de PM‟ers en de kinderen konden de activiteiten en proefjes ook uitvoeren. Het 
antwoord op de vraag of de methode bruikbaar voor de doelgroep is, is dat de gekozen methode is 
bruikbaar, maar kan verbeterd worden. Voor de jongste kinderen waren de opdrachten namelijk toch nog 
wel te moeilijk. Het antwoord op de laatste evaluatievraag is dat de doelgroep tevreden is over het 
aangeboden materiaal. 
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5 Reflectie 
 
Dit hoofdstuk reflecteert terug op de ontwerp- en evaluatiefase. Als eerste is er beschrijving van de 
geleerde zaken en verbeterpunten over de fase. Vervolgens wordt er specifiek gereflecteerd op het 
functioneren van de groep en worden de teamrollen beschreven.  
 
Wij hebben verschilllende dingen in het de ontwerp en evaluatie fase geleerd. We hebben geleerd hoe 
we ontwerpprincipes moeten opstellen en wat er allemaal bij komt kijken om een micro-evaluatie te 
maken en uit te voeren. Ook hebben we geleerd om je ontwerp en prototype zo goed mogelijk aan te 
sluiten bij de uitkomsten van het vooronderzoek en er geschikte literatuur bij gebruiken om je ontwerp te 
verantwoorden. Dat laatste was wel een probleem. We gingen er namelijk in eerste instantie vanuit dat 
we de expanded events van instructie moesten gebruiken om het zo onderwijskundig te verantwoorden. 
Maar uit het vooronderzoek kwam duidelijk naar voren dat de BSO helemaal geen instructie wil hebben 
dus hebben we geschikte literatuur/theorie op moeten zoeken en ons hele prototype van het proefje 
moest daarop aangepast worden. Dit heeft ons best veel extra werk opgeleverd. Voor de volgende keer 
moeten we al eerder en duidelijker vragen wat er nu precies verwacht wordt vanuit de opleiding aan het 
ontwerp.  
We hebben geen vergaderingen gehad, maar meerdere groepsoverleggen. Deze verliepen over het 
algemeen goed en iedereen durfde zijn eigen mening te geven. De gemaakte afspraken werden 
opgeschreven en er is een planning gemaakt waar iedereen zich goed aan hield. Een ander verbeterpunt 
kan zijn dat we in het vooronderzoek ons zelf al best wel hadden vastgelegd door de taakanalyse met wat 
voor activiteiten we wilden gaan doen. Dit hebben we nog een beetje proberen op te lossen door toch 
nog te gaan brainstormen over andere activiteiten die we ook nog konden gaan doen. Hier zijn toch 
nieuwe activiteiten uitgekomen die we nog verwerkt hebben in dit verslag en het vorige verslag. 
Er zijn geen conflicten geweest, alleen moeite met afspraken maken omdat iedereen een heel druk 
persoonlijk rooster heeft. Hierdoor was het soms moeilijk om gezamenlijke afspraken te maken, vooral 
over bijzondere dingen zoals de BSO bezoeken. Afspraken maken wanneer we bezig gingen met het 
project en verslag was geen probleem. Daarvoor hadden we vaste ochtenden afgesproken wanneer 
iedereen kon om er aan te werken.  
De rollen zijn als volgt: Maaike is onze teamleider, zij heeft gewerkt aan de verantwoording vanuit het 
vooronderzoek en onderwijskundige literatuur. Grietha en vooral Miranda hebben als eerste het verslag 
van het vooronderzoek verbeterd. Grietha heeft zich vooral bezig gehouden met de micro-evaluatie. 
Miranda heeft ook meegeholpen met het fotograferen van het proefje, resultaten verwerkt van de micro-
evaluatie en literatuur gezocht. Elif heeft ook gewerkt aan de verantwoording vanuit de onderwijskundige 
literatuur en heeft samen met Maaike het hoofdstuk globaal ontwerp en prototype gemaakt. 
Iedereen heeft elkaar feedback gegeven. Elkaars stukken zijn nagelezen en gecontroleerd op spelling en 
foute verwerking van de informatie. Verder hebben we elkaar tips en advies gevraagd om verder te 
kunnen wanneer iemand tegen een blokkade aanliep. De feedback was heel nuttig en we konden 
daardoor vaak weer verder met waar we mee bezig waren.  
Het tweede deel van het project, het ontwerp en evaluatie, is na ons idee goed verlopen. We lopen goed 
op schema en gaan goed verder werken aan de  laatste fase. De dingen die wat minder gingen in deze 
fase nemen we mee naar de laatste fase en proberen het deze keer beter te doen.  
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7 Bijlages 

7.1 Bijlage A: Foto’s proefje gekleurde m&m’s 

Hieronder staan de foto‟s die bij het proefje horen. De versie die aan de kinderen en de PM‟er is 
gegeven, stonden de foto‟s in twee kolommen. 

Stap 1 

 

Stap 2 

http://www.teamonderwijsopmaat.nl/download/content/Reflectiegesprekken_met__kinderen.pdf
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Stap 3 

 

Stap 4 
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Stap 5 

 

 

 

Stap 6 

 

Stap 7 



19 
 

 

Stap 8 

 

Stap 9 

 

 

Stap 10 

 

Stap 11 
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Stap 12 

 

 

Stap 13 
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7.2 Bijlage B: Resultaten proefje M&M’s 

Vragen aan PM’ ers: 

- Kunnen jullie met de instructie werken, die we vandaag gebruikt hebben? 

Ja, we kunnen met de instructie werken. De instructie is erg duidelijk. 

- Zo nee, wat voldoet niet? 

- 

- Vinden jullie dat de opdrachten geschikt zijn voor de kinderen? 

De opdracht is zeker geschikt voor de kinderen maar wel vanaf 6 jaar. Kinderen van 4 tot 6 jaar is net te 
lang wachten. Zelf zou ik op het moment dat het zakje in het water trekt de rest laten beginnen met hun 
eigen kopje, zodat ze niet wachten moeten.  

 

Vragen aan de kinderen: 

Meisje 6 jaar 

- Vond je het proefje/de opdracht leuk? 

Mooi  

- Snapte je wat je moest doen? 

Ja  

- Waren de plaatjes duidelijk? 

Ja 

- Wat was er moeilijk? 

Niets  

- Wat was makkelijk? 

Alles  

- Wat heb je vandaag geleerd of ontdekt?  

Weet ik niet 

- Wat dacht je zelf dat de bedoeling van het proefje/de opdracht was? 

Weet ik niet 

- Denk je dat de opdracht goed gelukt is volgens de opdracht? 

Ja  

- Ben je zelf tevreden met het resultaat? 

Ja  

- Zou je het de volgende keer op dezelfde manier aanpakken of dingen anders doen? 

Andersom doen/anders doen 

- Wat zou je er nog meer over willen weten? 
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Niks  

 

Jongen  

- Vond je het proefje/de opdracht leuk? 

Ja  

- Snapte je wat je moest doen? 

Ja  

- Waren de plaatjes duidelijk? 

Ja  

- Wat was er moeilijk? 

Niet zo moeilijk 

- Wat was makkelijk? 

Alles erin doen 

- Wat heb je vandaag geleerd of ontdekt?  

Om leuk te doen 

- Wat dacht je zelf dat de bedoeling van het proefje/de opdracht was? 

Geen idee 

- Denk je dat de opdracht goed gelukt is volgens de opdracht? 

Ja  

- Ben je zelf tevreden met het resultaat? 

Ja, wil het nog een keer doen 

- Zou je het de volgende keer op dezelfde manier aanpakken of dingen anders doen? 

Anders doen: allemaal erin doen 

- Wat wist je zelf al over het onderwerp van het proefje/ de opdracht? 

- 

- Wat zou je er nog meer over willen weten? 

Weten anders doen en welke kleuren je dan krijgt (wanneer je alles bij elkaar in gooit) 

 

Jongen  

- Vond je het proefje/de opdracht leuk? 

Ja leuk om te doen 

- Snapte je wat je moest doen? 

Ja  
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- Waren de plaatjes duidelijk? 

Ja  

- Wat was er moeilijk? 

Niets  

- Wat was makkelijk? 

Ja  

- Wat heb je vandaag geleerd of ontdekt?  

Dit maken 

 

Meisje 7 jaar 

- Vond je het proefje/de opdracht leuk? 

Eerste proefje (bruine M&M‟s) mooier 

- Snapte je wat je moest doen? 

Ja  

- Waren de plaatjes duidelijk? 

Ja wist uit haar hoofd 

- Wat was er moeilijk? 

Nee  

- Wat was makkelijk? 

Beetje  

- Wat heb je vandaag geleerd of ontdekt?  

Kleurtjes in water, filter, kleurtjes eruit 

- Wat dacht je zelf dat de bedoeling van het proefje/de opdracht was? 

Eigenlijk niet 

- Denk je dat de opdracht goed gelukt is volgens de opdracht? 

Ja  

- Ben je zelf tevreden met het resultaat? 

Ja  

- Zou je het de volgende keer op dezelfde manier aanpakken of dingen anders doen? 

Weet niet  

- Wat wist je zelf al over het onderwerp van het proefje/ de opdracht? 

Niets 

- Wat zou je er nog meer over willen weten? 
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Niets  

 

Observatie van de kinderen tijdens de micro-evaluatie: 

Jongen  

Zijn de kinderen enthousiast over de opdrachten?    Ja (kijkt heel 
aandachtig)/Nee/Weet niet  

De kinderen zijn: actief bezig/zijn met andere dingen bezig/willen niet mee doen 

Snappen ze de uitleg en de plaatjes?     Ja/Nee/ Weet niet 

De kinderen gaan: direct aan de slag/kijken doelloos rond/gaan met andere dingen bezig 

Zijn de stappen duidelijk voor de kinderen?    Ja/Nee (soms hulp nodig en dan 
is het wel duidelijk)/Weet niet 

De kinderen: voeren de stappen juist uit/slaan stappen over/gebruiken verkeerde methoden 

Zijn er dingen(stappen, materialen ) die missen?    Ja (uitvouwen van 
filter)/Nee/Weet niet  

De kinderen kunnen: alle stappen probleemloos uitvoeren/alle stappen niet uitvoeren 

Zijn er knelpunten die (hierdoor) naar voren komen.   Ja/Nee/Weet niet 

De kinderen: blijven steken bij een stap/ vragen om hulp 

Begrijpen de kinderen wat de achterliggende gedachte is?  Ja (op dat moment)/Nee/Weet 
niet 

De kinderen: geven de juiste uitleg/geven de verkeerde uitleg/geven geen uitleg 

Zo nee, snappen ze het met een beetje extra verbale uitleg wel?  Ja/Nee/Weet niet 

De kinderen: geven de juiste uitleg/geven de verkeerde uitleg/geven geen uitleg 

Komt de opdracht/proefje goed uit de verf?    Ja (nog een keer doen) 
/Nee/Weet niet 

Het gewenste resultaat van het proefje wordt: bereikt/deels bereikt/niet bereikt 
 
Zijn de kinderen geconcentreerd bezig met het proefje?   Ja/Nee/Weet niet 

De kinderen: hebben alle aandacht bij de opdracht/ zijn met andere dingen bezig/ kijken een beetje in de 
rondte. 
 

Zijn de kinderen makkelijk afgeleid door hun omgeving?   Ja/Nee/Weet niet 

De kinderen: kijken naar de andere kinderen/ kijken naar buiten/gaan andere dingen doen 
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Overige opmerkingen: 

Kijkt enthousiast mee en wil wel weten wat eruit komt.  

Wachten duurt lang  misschien wat anders tussendoor doen? 

Vooral tijdens het wachten verveeld. 

Snel verveeld 

Gebruikt de instructiebladen goed. 

Wil uitleg niet echt weten. 

Wil lekker eten van de M&M‟s. 

Tweede keer alle kleuren door elkaar (nadat ze eerst zelf proefje goed hadden uitgevoerd)  minder 
geconcentreerd 

Jongen: 

Zijn de kinderen enthousiast over de opdrachten?    Ja/Nee/Weet niet 

De kinderen zijn: actief bezig/zijn met andere dingen bezig/willen niet mee doen 

Snappen ze de uitleg en de plaatjes?     Ja/Nee/ Weet niet 

De kinderen gaan: direct aan de slag/kijken doelloos rond/gaan met andere dingen bezig 

Zijn de stappen duidelijk voor de kinderen?    Ja (nog wel uitleg bij nodig) 
/Nee/Weet niet 

De kinderen: voeren de stappen juist uit/slaan stappen over/gebruiken verkeerde methoden 

Zijn er dingen(stappen, materialen ) die missen?    Ja (duidelijk maken welke 
randen vouwen)/Nee/Weet niet  

De kinderen kunnen: alle stappen probleemloos uitvoeren/alle stappen niet uitvoeren 

Zijn er knelpunten die (hierdoor) naar voren komen.   Ja/Nee (soms moest leiding 
helpen, rest is wel duidelijk)/Weet niet 

De kinderen: blijven steken bij een stap/ vragen om hulp 

Begrijpen de kinderen wat de achterliggende gedachte is?  Ja/Nee/Weet niet 

De kinderen: geven de juiste uitleg/geven de verkeerde uitleg/geven geen uitleg 

Zo nee, snappen ze het met een beetje extra verbale uitleg wel?  Ja/Nee/Weet niet 

De kinderen: geven de juiste uitleg/geven de verkeerde uitleg/geven geen uitleg 

Komt de opdracht/proefje goed uit de verf?    Ja (nog een keer doen) 
/Nee/Weet niet 
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Het gewenste resultaat van het proefje wordt: bereikt/deels bereikt/niet bereikt 
 
Zijn de kinderen geconcentreerd bezig met het proefje?   Ja/Nee/Weet niet 

De kinderen: hebben alle aandacht bij de opdracht/ zijn met andere dingen bezig/ kijken een beetje in de 
rondte. 
 
Zijn de kinderen makkelijk afgeleid door hun omgeving?   Ja/Nee/Weet niet 

De kinderen: kijken naar de andere kinderen (maar let wel op)/ kijken naar buiten/gaan andere dingen 
doen 

Overige opmerkingen: 

“Wat duurt het lang” 

Tijdens het wachten enthousiast meedoen en kijken. 

Wilde weten hoe ze dat doen en wil het zelf ook doen. 

10 minuten is echt lang. 

Misschien de stapnummers in het plaatje doen. 

Wil het nog een keer doen. 

Benieuwd wat er gebeurd bij meerdere kleuren. 

 

Meisje  

Zijn de kinderen enthousiast over de opdrachten?    Ja/Nee/Weet niet 

De kinderen zijn: actief bezig/zijn met andere dingen bezig/willen niet mee doen 

Snappen ze de uitleg en de plaatjes?     Ja/Nee/ Weet niet 

De kinderen gaan: direct aan de slag/kijken doelloos rond/gaan met andere dingen bezig 

Zijn de stappen duidelijk voor de kinderen?    Ja/Nee (toch wijzen op de 
plaatjes, vraagt wel bevestiging aan de leiding/begeleiding)/Weet niet 

De kinderen: voeren de stappen juist uit/slaan stappen over/gebruiken verkeerde methoden 

Zijn er dingen(stappen, materialen ) die missen?    Ja/Nee/Weet niet  

De kinderen kunnen: alle stappen probleemloos uitvoeren/alle stappen niet uitvoeren 

Zijn er knelpunten die (hierdoor) naar voren komen.   Ja/Nee/Weet niet 

De kinderen: blijven steken bij een stap/ vragen om hulp 

Begrijpen de kinderen wat de achterliggende gedachte is?  Ja/Nee/Weet niet 
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De kinderen: geven de juiste uitleg/geven de verkeerde uitleg/geven geen uitleg 

Zo nee, snappen ze het met een beetje extra verbale uitleg wel?  Ja/Nee/Weet niet 

De kinderen: geven de juiste uitleg/geven de verkeerde uitleg/geven geen uitleg 

Komt de opdracht/proefje goed uit de verf?    Ja/Nee/Weet niet 

Het gewenste resultaat van het proefje wordt: bereikt/deels bereikt/niet bereikt 
 
Zijn de kinderen geconcentreerd bezig met het proefje?   Ja/Nee/Weet niet 

De kinderen: hebben alle aandacht bij de opdracht/ zijn met andere dingen bezig/ kijken een beetje in de 
rondte. 

Zijn de kinderen makkelijk afgeleid door hun omgeving?   Ja/Nee/Weet niet 

De kinderen: kijken naar de andere kinderen/ kijken naar buiten/gaan andere dingen doen 

Overige opmerkingen: 

Voordoen: stil, wacht af en luistert aandachtig. Beantwoord toch vragen. 

Zelf aan de slag, enthousiast, meer reactie. 

Let op dat andere meisje het wel goed doet. 

 

Meisje  

Zijn de kinderen enthousiast over de opdrachten?    Ja/Nee/Weet niet 

De kinderen zijn: actief bezig/zijn met andere dingen bezig/willen niet mee doen 

Snappen ze de uitleg en de plaatjes?     Ja/Nee/ Weet niet 

De kinderen gaan: direct aan de slag/kijken doelloos rond/gaan met andere dingen bezig 

Zijn de stappen duidelijk voor de kinderen?    Ja/Nee/Weet niet 

De kinderen: voeren de stappen juist uit/slaan stappen over/gebruiken verkeerde methoden 

Zijn er dingen(stappen, materialen ) die missen?    Ja/Nee/Weet niet  

De kinderen kunnen: alle stappen probleemloos uitvoeren/alle stappen niet uitvoeren 

Zijn er knelpunten die (hierdoor) naar voren komen.   Ja/Nee/Weet niet 

De kinderen: blijven steken bij een stap/ vragen om hulp 

Begrijpen de kinderen wat de achterliggende gedachte is?  Ja/Nee/Weet niet 

De kinderen: geven de juiste uitleg/geven de verkeerde uitleg/geven geen uitleg 
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Zo nee, snappen ze het met een beetje extra verbale uitleg wel?  Ja/Nee/Weet niet 

De kinderen: geven de juiste uitleg/geven de verkeerde uitleg/geven geen uitleg 

Komt de opdracht/proefje goed uit de verf?    Ja/Nee/Weet niet 

Het gewenste resultaat van het proefje wordt: bereikt/deels bereikt/niet bereikt 
 
Zijn de kinderen geconcentreerd bezig met het proefje?   Ja/Nee/Weet niet 

De kinderen: hebben alle aandacht bij de opdracht/ zijn met andere dingen bezig/ kijken een beetje in de 
rondte. 
 

Zijn de kinderen makkelijk afgeleid door hun omgeving?   Ja/Nee/Weet niet 

De kinderen: kijken naar de andere kinderen/ kijken naar buiten/gaan andere dingen doen 

Overige opmerkingen: 

Bij het voor doen proefje beantwoord wel vragen. 

Geeft uitleg aan jongetje. 

De meisjes gaan tellen als ze moeten wachten. 

Wel afgeleid toen de M&M‟s uit het water gehaald werden, ze gingen het namelijk opeten. 

Of ze de M&M‟s mogen opeten  knelpunt? Zijn ze dan afgeleid van het proefje?  

 

7.3 Bijlage C: Resultaten activiteit kleurentikkertje 

Vragen aan de PM’ers 

- Kunnen jullie met de instructie werken, die we vandaag gebruikt hebben? 

Instructive vond ik wat onduidelijk.  

- Zo nee, wat voldoet niet? 

Probeer voor de volgende keer wat beter uit te leggen, bijvoorbeeld door een voorbeeld te gebruiken. 
Probeer wat harder te praten! 

- Vinden jullie dat de opdrachten geschikt zijn voor de kinderen? 

Ik vond het een leuk en leerzaam spel. Het spel is net iets te moeilijk voor de 4 en 5 jarigen. Voor 6 en 
ouder een prima spel! 

 

Vragen aan de kinderen 

Jongen  

- Vond je het proefje/de opdracht leuk? 
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Leuk  

- Snapte je wat je moest doen? 

Ja  

- Waren de plaatjes duidelijk? 

n.v.t.  

- Wat was er moeilijk? 

- 

- Wat was makkelijk? 

- 

- Wat heb je vandaag geleerd of ontdekt?  

Leuk  

- Wat dacht je zelf dat de bedoeling van het proefje/de opdracht was? 

Ja  

- Denk je dat de opdracht goed gelukt is volgens de opdracht? 

Kleuren kennen 

- Ben je zelf tevreden met het resultaat? 

n.v.t.  

- Zou je het de volgende keer op dezelfde manier aanpakken of dingen anders doen? 

Zonder kleuren 

- Wat wist je zelf al over het onderwerp van het proefje/ de opdracht? 

n.v.t. 

- Wat zou je er nog meer over willen weten? 

n.v.t. 

 

Jongen  

- Vond je het proefje/de opdracht leuk? 

Leuk  

- Snapte je wat je moest doen? 

Ja  

- Waren de plaatjes duidelijk? 

n.v.t.  

- Wat was er moeilijk? 

Beetje kleuren opnoemen 
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- Wat was makkelijk? 

Tikken  

- Wat heb je vandaag geleerd of ontdekt?  

Goed uitkijken 

- Wat dacht je zelf dat de bedoeling van het proefje/de opdracht was? 

n.v.t.  

- Denk je dat de opdracht goed gelukt is volgens de opdracht? 

n.v.t. 

- Ben je zelf tevreden met het resultaat? 

Beetje  

- Zou je het de volgende keer op dezelfde manier aanpakken of dingen anders doen? 

Snel rennen  

- Wat wist je zelf al over het onderwerp van het proefje/ de opdracht? 

Nee  

- Wat zou je er nog meer over willen weten? 

Nee  

 

Observatie van de kinderen tijdens de micro-evaluatie: 

Jongen  

Zijn de kinderen enthousiast over de opdrachten?    Ja/Nee/Weet niet 

De kinderen zijn: actief bezig/zijn met andere dingen bezig/willen niet mee doen 

Snappen ze de uitleg en de plaatjes?     N.v.t.  

De kinderen gaan: direct aan de slag/kijken doelloos rond/gaan met andere dingen bezig 

Zijn de stappen duidelijk voor de kinderen?    Ja/Nee (ze hadden niet door dat 
je twee keer dezelfde kleur mocht roepen, terwijl dat wel was verteld) /Weet niet 

De kinderen: voeren de stappen juist uit/slaan stappen over/gebruiken verkeerde methoden 

Zijn er dingen(stappen, materialen ) die missen?    Ja (extra duidelijke uitleg) 
/Nee/Weet niet  

De kinderen kunnen: alle stappen probleemloos uitvoeren/alle stappen niet uitvoeren (2x zelfde kleur, 
idem) 

Zijn er knelpunten die (hierdoor) naar voren komen.   Ja/Nee/Weet niet 
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De kinderen: blijven steken bij een stap/ vragen om hulp 

Begrijpen de kinderen wat de achterliggende gedachte is?  Ja/Nee/Weet niet 

De kinderen: geven de juiste uitleg/geven de verkeerde uitleg/geven geen uitleg 

Zo nee, snappen ze het met een beetje extra verbale uitleg wel?  Ja/Nee/Weet niet 

De kinderen: geven de juiste uitleg/geven de verkeerde uitleg/geven geen uitleg 

Komt de opdracht/proefje goed uit de verf?    Ja/Nee/Weet niet 

Het gewenste resultaat van het proefje wordt: bereikt/deels bereikt/niet bereikt 
 
Zijn de kinderen geconcentreerd bezig met het proefje?   Ja/Nee/Weet niet (deels) 

De kinderen: hebben alle aandacht bij de opdracht/ zijn met andere dingen bezig/ kijken een beetje in de 
rondte. 
 

Zijn de kinderen makkelijk afgeleid door hun omgeving?   Ja/Nee (valt mee)/Weet niet 

De kinderen: kijken naar de andere kinderen (maar let wel op)/ kijken naar buiten/gaan andere dingen 
doen 

Overige opmerkingen: 

- 

 

Meisje 

Zijn de kinderen enthousiast over de opdrachten?    Ja/Nee/Weet niet 

De kinderen zijn: actief bezig/zijn met andere dingen bezig/willen niet mee doen 

Snappen ze de uitleg en de plaatjes?     Ja/Nee/ Weet niet 

De kinderen gaan: direct aan de slag/kijken doelloos rond/gaan met andere dingen bezig 

Zijn de stappen duidelijk voor de kinderen?    N.v.t. 

De kinderen: voeren de stappen juist uit/slaan stappen over/gebruiken verkeerde methoden 

Zijn er dingen(stappen, materialen ) die missen?    N.v.t.  

De kinderen kunnen: alle stappen probleemloos uitvoeren/alle stappen niet uitvoeren 

Zijn er knelpunten die (hierdoor) naar voren komen.   Ja (lasting kleuren onthouden, 
herhalen zelfde kleuren) /Nee/Weet niet 

De kinderen: blijven steken bij een stap/ vragen om hulp 

Begrijpen de kinderen wat de achterliggende gedachte is?  N.v.t. 



32 
 

De kinderen: geven de juiste uitleg/geven de verkeerde uitleg/geven geen uitleg 

Zo nee, snappen ze het met een beetje extra verbale uitleg wel?  N.v.t. 

De kinderen: geven de juiste uitleg/geven de verkeerde uitleg/geven geen uitleg 

Komt de opdracht/proefje goed uit de verf?    Ja/Nee/Weet niet 

Het gewenste resultaat van het proefje wordt: bereikt/deels bereikt/niet bereikt 
 
Zijn de kinderen geconcentreerd bezig met het proefje?   Ja/Nee/Weet niet 

De kinderen: hebben alle aandacht bij de opdracht/ zijn met andere dingen bezig/ kijken een beetje in de 
rondte. 
 

Zijn de kinderen makkelijk afgeleid door hun omgeving?   Ja/Nee/Weet niet 

De kinderen: kijken naar de andere kinderen (maar let wel op)/ kijken naar buiten/gaan andere dingen 
doen 

Overige opmerkingen: 

Lastig kleuren onthouden. 

Op afstand al roepen. 

Herhalen van dezelfde kleuren. 

Wist eerst niet wat kleurennamen zijn. 

 


