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Samenvatting 

Deze studie richtte zich op onderzoekend leren binnen het domein zwemmen. Binnen het 

proces van onderzoekend leren zijn kinderen zelf actief met het genereren van nieuwe kennis. 

Dit doen zij door een proces te doorlopen waarin hypothesen worden opgesteld, experimenten 

worden gedaan en het behaalde bewijs wordt geëvalueerd. Onderzoek heeft aangetoond dat dit 

proces van onderzoekend leren binnen de kennisdomeinen natuur en techniek resulteert in een 

toename in kennis, strategieën en een dieper begrip van de materie (Lee, 2011; Penner & Klahr, 

1996; Zimmerman, 2000). Omdat binnen het zwemonderwijs weinig wordt gedaan met 

(voor)kennis en inzichten van kinderen, was de aanleiding voor dit onderzoek om te 

achterhalen of onderzoekend leren ook binnen dit domein effectief kan zijn. Om de effecten in 

kaart te brengen, is gekeken naar motorische vooruitgang en de ontwikkeling en transfer van 

declaratieve, conditionele en procedurele kennis bij kinderen in de leeftijd van 5-6 jaar.  

Veertig kinderen hebben meegedaan aan het onderzoek; zij waren verdeeld over de 

condities onderzoekend leren (n = 22) en directe instructie (n = 18). Tijdens een periode van 10 

weken hebben deze kinderen hun eerste zwemlessen doorlopen aan de hand van een vooraf 

opgesteld programma. Dit programma was zo ontworpen dat beide condities dezelfde stof 

behandelden maar verschilden in de uitvoering. De conditie onderzoekend leren hanteerde 

stuurkaarten om het proces van onderzoekend leren te doorlopen. Kinderen uit de directe 

instructie conditie kregen dezelfde lesstof aangeboden door de instructeur. De declaratieve, 

conditionele en procedurele kennis en tranfer van kennis is gemeten in de eerste en tiende 

lesweek door middel van een kennistest. De motorische vooruitgang is gemeten door middel 

van een observatie in week 1, 5 en 10. 

De resultaten lieten op de voortoets geen significante verschillen zien tussen beide 

condities. Kinderen uit de onderzoekend leren conditie scoorden op de natoets wel significant 

beter op alle vormen van kennis en op de vooruitgang in motorische vaardigheid. Ondanks 

hogere scores van kinderen in de onderzoekend leren conditie kon niet worden aangetoond dat 

conditionele en procedurele kennis voorwaardelijk waren geweest voor de motorische 

vooruitgang.  

Deze studie heeft aangetoond dat onderzoekend leren kan worden toegepast binnen het 

domein zwemmen bij kinderen in de leeftijd van 5-6 jaar mits het leerproces wordt 

ondersteund. Tevens is aangetoond dat door onderzoekend leren kinderen kennis en 

vaardigheden hebben geleerd die naar verwachting de basis vormen voor een leven lang 

zwemmen. 
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Summary 

This study focuses on inquiry-based learning within the field of swimming. Within the process 

of inquiry-based learning, children have an active role in acquiring new knowledge. They do 

this by going through a process where hypotheses are made, experiments are being done and 

the evidence obtained is being evaluated. Research in the field of nature and technique showed 

that inquiry-based learning resulted in an increase of knowledge, strategies and better 

understanding of the matter. In swimming, little is done with (fore) knowledge and insights of 

children so far. The reason for this study was therefore to examine if inquiry-based learning can 

be effective within this field. To register the effects, motor learning and the development and 

transfer of the declarative, conditional and procedural knowledge of children in the age of 5-6 

years have been investigated.  

Forty children participated in this study. They were divided into two groups: inquiry-

based learning (n = 22) and learning by direct instruction (n = 18). During a period of ten 

weeks, these children had their first swimming lessons according to a program drawn up 

beforehand. This program was developed in such a way that both conditions practiced the same 

content but each in a different way. The condition inquiry-based learning used picture cards to 

follow the process of inquiry-based learning. Whereas, children from the condition direct 

instruction were offered the same content by the instructor. The knowledge (declarative, 

conditional, procedural knowledge and transfer of knowledge) has been measured in the 1st and 

10th week by means of a knowledge test. The motor learning process has been measured by 

means of an observation in the weeks 1, 5 and 10.  

Results showed that children of the condition inquiry-based learning had gathered 

significantly more knowledge, scored higher in transferring knowledge and on motor learning 

compared to children of the direct instruction group. Children from the inquiry-based learning 

group scored higher in conditional knowledge and transfer. Despite the higher scores, it could 

not be proven that conditional and procedural knowledge were conditional for the motor 

learning. 

 This study showed that inquiry-based learning within the field of swimming can be 

applied to children in the age of 5-6 years old, provided that the learning process is being 

supported. It has also been proven that by inquiry-based learning children have gained 

knowledge and motor skills which, as we expect, will form the foundation for a life time of 

swimming. 
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1. Inleiding 

1.1 Instructiemethoden om te leren zwemmen 

Zwemmen als bewegingsactiviteit is een complexe vorm van bewegen en doet een groot beroep 

op de cognitie van kinderen (Lee, Swinnen & Serrien, 1994; Light & Wallian, 2008; Mulder & 

Hochstenbach, 2003). Motorisch leren en cognitie lijken daarmee dicht tegen elkaar aan te 

liggen wat ook blijkt uit de definitie van motorisch leren van Schmidt en Wrisberg (2008). Zij 

spreken over veranderingen in interne processen die het aanleren van nieuwe motorische 

vaardigheden mogelijk maken. Het motorisch leerproces, zoals beschreven door Fitts en Posner 

(1967), bestaat uit drie fasen waarbij de eerste cognitieve fase inspeelt op de cognitie van 

kinderen zodat kennis kan worden benoemd en bewust wordt overwogen. Om te kunnen 

spreken van volledige beheersing van de beweging dienen kinderen ook de associatieve en 

autonome fase te doorlopen. Deze vervolgfasen kenmerken zich door een opbouw van losse 

deelbewegingen naar totaalbewegingen waarbij veelvuldig herhalen van belang is. Het 

uiteindelijke resultaat is het technisch juist en onbewust kunnen uitvoeren van bewegingen in 

de autonome fase. Binnen het zwemonderwijs wordt nauwelijks ingespeeld op de cognitie van 

kinderen en wordt de eerste fase van het motorisch leerproces niet of slechts gedeeltelijk 

gebruikt in instructiemethoden die gericht zijn op het aanleren van zwembewegingen. 

Kinderen tot 6 jaar krijgen in Nederland op verschillende manieren zwemles. Een 

veelgebruikte methode is directe instructie. Deze manier van lesgeven zorgt ervoor dat 

kinderen, door een duidelijke structuur en heldere uitleg, kennis over technieken van het 

zwemmen verkrijgen om zo bewegingen snel aan te kunnen passen met als resultaat dat er snel 

wordt geleerd (Derri & Pachta, 2007; Ebbens & Ettekoven, 2005). Een nadeel van directe 

instructie is dat docenten het leerproces van kinderen reguleren doordat zij doelen, inhoud, 

organisatie en leertempo bepalen. Hiermee wordt voor het individuele kind bepaald hoe, 

wanneer, welke en hoeveel kennis eigen wordt gemaakt (Dean & Kuhn, 2006; Ebbens & 

Ettekoven, 2005; Wulf, Shea, & Lewthwaite, 2010). Het gevolg hiervan is dat een kind niet 

cognitief wordt uitgedaagd om zelf invulling te geven aan ontwikkeling van leervaardigheden 

als onderdeel van het eigen leerproces (Klahr & Nigam, 2004; Stohr-Hunt, 1996). Een tweede 

instructiemethode die binnen het zwemonderwijs wordt gebruikt en omarmd wordt door het 

Nationaal Platform Zwembaden (NPZ) is ervaringsgericht leren. Ervaringsleren zet in op de 

actieve rol en cognitie van het kind waarbij het oefenen plaatsvindt in een rijk ingerichte  
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omgeving waarbinnen de initiatieven van het kind centraal staan (Laevers & Depondt, 2004). 

Het kind ontdekt op een speelse manier wat mogelijk is in water waarbij de instructeur inspeelt 

op de ervaring die het kind opdoet, uitlegt waar de oefening voor is en bewaakt of hetgeen het 

kind doet ook bijdraagt aan de motorische ontwikkeling. De opgedane kennis is specifiek voor 

het individuele kind en wordt ook op een eigen manier getransformeerd en geuit (van Herpen, 

2007). Het doel van zowel ervaringsleren als directe instructie is het eigen maken van 

zwemkennis maar binnen ervaringsleren is het van belang dat kinderen leren begrijpen waar zij 

mee bezig zijn en wat het doel van een oefening is (van Herpen, 2007). Ondanks de genoemde 

voordelen is een eerste nadeel dat ervaringsleren niet volledig aansluit bij de drie fasen uit het 

motorisch leerproces van Fitts en Posner (1967). Vooral het ontbreken van de cognitieve fase 

zorgt ervoor dat het benoemen van kennis en het bewust overwegen van deze kennis, als basis 

van het motorisch leerproces, ontbreekt. Een tweede nadeel is dat het onduidelijk is of de door 

kinderen gekozen zwemoefeningen aansluiten bij voorkennis en, nog belangrijker, resulteren in 

nieuwe kennis en begripsvorming.  

Een instructiemethode die binnen het zwemonderwijs nog niet wordt toegepast maar 

wel om meerdere redenen goed aansluit op de principes van ervaringsleren en een meerwaarde 

kan zijn in het leerproces van kinderen is onderzoekend leren. De eerste reden is dat 

onderzoekend leren, anders dan directe instructie en ervaringsleren, uitgaat van de kennis die 

kinderen al hebben. Onderzoek heeft aangetoond dat dit een positieve bijdrage heeft op de 

leerprestatie (Lazonder, Wilhelm & Hagemans, 2008). Ten tweede verloopt het eigen maken 

van kennis binnen onderzoekend leren anders dan bij directe instructie (Eysink & de Jong, 

2011). In het proces van onderzoekend leren werkt het kind in een sociale context, is zelf actief 

in het gehele proces en doet onderzoek om zich nieuwe kennis eigen te maken (Gijlers & de 

Jong, 2009; de Jong, 2006a; Lazonder, in press). Het kind heeft hiermee een mate van controle 

over het eigen leerproces wat tijdens het leren van een motorische vaardigheid effectiever en 

motiverender blijkt te zijn (Chiviacowsky, Wulf, Laroque de Medeiros & Kaefer, 2008; Post, 

Fairbrother & Barros, 2011; Wulf, Shea, & Lewthwaite, 2010). Het ervaringsleren heeft binnen 

het zwemonderwijs als doel een toename van specifieke zwemkennis. Onderzoekend leren gaat 

een stap verder door naast een toename van specifieke kennis zich ook te richtten op kennis 

waarmee problemen in dagelijkse werkzaamheden kunnen worden opgelost (de Jong, 2006a). 

Deze kennis kan worden verdeeld in declaratieve kennis, waarbij kinderen inzichten hebben in 

verbanden, oorzaken en gevolgen van achterliggende principes, feiten of regels. Wanneer het  
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kind ook weet welke vaardigheden, strategieën en bronnen nodig zijn om een taak uit te voeren 

en hoe dit kan worden toegepast is er sprake van procedurele kennis. Tot slot is er sprake van 

conditionele kennis als het kind weet wanneer en waarom bepaalde strategieën en procedures 

gebruikt kunnen worden.  

De conditionele en procedurele kennis laten een derde reden zien waarom 

onderzoekend leren een meerwaarde is op ervaringsleren. Het gaat bij onderzoekend leren niet 

alleen om het verkregen resultaat in de vorm van kennis, maar ook om het proces van 

wetenschappelijk redeneren. Diverse onderzoekers hebben dit proces beschreven, waarbij 

opvalt dat veel overeenkomsten en verschillen te vinden zijn in de opdeling in fasen (Dean & 

Kuhn, 2006; de Jong, 2006a; NSF, 2000; Panasan & Nuangchalerm, 2010; Zimmerman, 2000; 

Zimmerman, 2007). Binnen deze studie worden de fasen van Klahr (2000) en Lazonder, 

Hagemans en de Jong (2010) gehanteerd die dit proces van onderzoekend leren terugbrengen 

naar de fasen van hypothesen formuleren, experimenteren en evalueren van bewijs. Het vormen 

van hypothesen vloeit voort uit de door het NRC (2000) genoemde oriëntatiefase waarin de 

leerlingen variabelen weten te herkennen en relaties kunnen leggen tussen deze variabelen. Bij 

het opstellen van hypothesen wordt voorkennis geactiveerd (Gijlers & de Jong, 2009; 

Lazonder, Hagemans & de Jong, 2010) met als doel het verwerven van kennis die kan dienen 

als theorie (Zimmerman, 2000). Deze hypothesen worden opgesteld in de vorm van stellingen 

of een model (Mayer, 2004). De lerende zal op zoek moeten gaan naar bewijs om hypotheses te 

verwerpen of aan te nemen. De tweede fase is gericht op het verzamelen van dit bewijs; het 

experimenteren. De experimenten zijn erop gericht om opgestelde hypothesen te testen. Binnen 

de experimenteerfase worden variabelen gemanipuleerd en concrete voorspellingen gedaan 

over de verwachte uitkomsten (Lazonder & Kamp, 2012). De verkregen uitkomsten worden 

door het kind vergeleken met gemaakte voorspellingen en hieruit worden conclusies getrokken 

die betrekking hebben op het experiment dat is gedaan. De derde fase bestaat uit het evalueren 

en het trekken van conclusies over het gehele proces. De uitkomsten geven een beeld over 

validiteit van hypothesen waarbij de gestelde hypothesen worden aangenomen of verworpen op 

basis van de verzamelde gegevens vanuit het experiment (Lazonder & Kamp, 2012). Het 

voordeel van dit onderzoeksproces is dat ingezet wordt op de metacognitie van kinderen om te 

komen tot een toename in strategieën (de Jong & van Joolingen, 1998). Deze strategieën laten 

zien dat het kind weet hoe, wanneer, waarom en met welke vaardigheden een probleem 

opgelost kan worden. De achterliggende gedachte is dat strategieën zorgen voor dieper begrip  
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(Penner & Klahr, 1996; Zimmerman, 2000; Kuhn, Black, Keselman & Kaplan, 2000; Sandoval, 

2005; Zimmerman, 2007) die, in het geval van zwemmen, zorgen voor bewustwording van 

zwembewegingen en de toepassing daarvan. Het voordeel van deze bewustwording is een 

versnelling van het leerproces omdat het kind in staat is zichzelf tijdens een oefening te 

corrigeren (Lee, Swinnen & Serrien,1994; Light, 2008). Een vierde voordeel is dat 

onderzoekend leren, net als ervaringsleren, goed past bij de doelgroep kinderen in de leeftijd 

van 5-6 jaar. Kinderen in deze leeftijd zijn van nature al onderzoekend (Feldman, 2009) wat 

binnen het zwemmen zichtbaar is in het spelen in en om het water. Tot slot blijkt, zoals later 

beschreven zal worden, onderzoekend leren goed aan te sluiten bij de drie fasen van het 

motorisch leerproces van Fitts en Posner (1967). 

Het proces van onderzoekend leren verandert constant door alle gebeurtenissen tijdens 

het proces (NSF, 2000). Mede dankzij deze constante veranderingen laat het onderzoekend 

leren, naast de eerder aangehaalde voordelen, positieve resultaten zien. Kahn en O’Rourke 

(2005) noemen als positief effect een toename in ervaring, beleving en het onthouden in het 

lange termijn geheugen. Panasan en Nuangchalerm (2010) en Kuhn, Black, Keselman en 

Kaplan (2000) noemen als positief effect een vergroting van begrip en Lee (2011) stelt dat 

vaardigheden, die nodig zijn in het proces van onderzoekend leren, de basis vormen voor een 

leven lang leren omdat de lerende hierdoor in staat is kritisch te denken, probleem oplossend 

denkt en zelf verantwoording neemt voor het leerproces. Al met al lijkt onderzoekend leren met 

de genoemde voordelen een geschikte methode om kinderen te leren zwemmen en 

vaardigheden aan te leren die ook in de toekomst kunnen worden toegepast.  

 

1.2 Van kennis en begrip naar het leren zwemmen 

Leren zwemmen is een complex proces. Aan de ene kant vraagt leren om een veilig leerklimaat 

en aan de andere kant bestaat het motorisch leerproces uit meerdere fasen die een kind dient te 

doorlopen voordat het kan zwemmen. Voor een veilig leerklimaat is belangrijk dat het kind 

zich emotioneel en fysiek veilig voelt en zich vrij voelt om te experimenteren. Vooral de 

nieuwe fysieke omgeving waar het kind in de eerste zwemles mee te maken krijgt is essentieel 

voor het verdere leerproces; het water vormt voor de meeste kinderen in eerste instantie een 

bedreiging wat het leren negatief kan beïnvloeden (Light & Wallian, 2011).  

Aan de basis van het motorisch leerproces sturen de hersenen het lichaam en is leren 

een bewust proces. Dit duidt erop dat motorisch leren en cognitie nauw met elkaar  
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samenhangen wat zichtbaar is in de fasen van het motorisch leerproces. Fitts en Posner (1967) 

onderscheiden binnen het motorisch leerproces drie fasen die gekoppeld kunnen worden aan 

het proces van onderzoekend leren. De eerste fase is de cognitieve fase waarbinnen de nadruk 

ligt op het ervaren van een grove versie van de beweging waarbij die beweging bewust moet 

worden gecontroleerd (Fitts & Posner, 1967). Deze bewustwording wordt gestimuleerd door 

het aanreiken van declaratieve kennis die betrekking heeft op de aan te leren beweging 

waardoor een ruwe benadering van de aan te leren vaardigheid ontstaat. Voor een versterking 

van deze bewustwording kan de declaratieve kennis worden aangevuld met conditionele kennis 

waarmee het begrijpen eerder accent krijgt. Binnen het NPZ, die meer uitgaan van 

ervaringsgericht leren, wordt als eerste fase de experimenteerfase gehanteerd. Hierbinnen ligt 

ook het ervaren van de grove beweging centraal maar, in contrast met Fitts en Posner (1967), 

stelt het NPZ dat het gaat om onbewust leren van kinderen. De tweede fase wordt door Fitts en 

Posner (1967) de associatieve fase en door de NPZ de fase van oefenen en aanleren genoemd. 

In deze fase beginnen hersenen overeenkomsten te zien tussen verschillende pogingen en 

worden steeds meer juiste bewegingen herkend wat leidt tot het eigen maken van de beweging. 

Hierbij is het voor de lesgever van belang om goede en directe feedback te geven (Wulf, Shea, 

& Lewthwaite, 2010). De nadruk ligt in deze fase op het veelvuldig herhalen van de beweging 

en het voorkomen van fouten tijdens deze herhalingen. Daarnaast worden in deze fase de losse 

deelbewegingen gekoppeld tot één vloeiende beweging. Het resultaat van deze fase is een 

ontwikkeling van procedurele kennis en het ontstaan van begrip met als gevolg een aanpassing 

van het bewegingsgedrag. Tijdens de autonome fase, de derde fase van het motorisch 

leerproces, wordt de beweging geautomatiseerd en technisch juist uitgevoerd en zal steeds 

vloeiender worden. In deze fase is het doel dat kennis impliciet wordt; zodra bewegingen 

geautomatiseerd zijn hoeft het kind niet meer na te denken over wat nodig is om ze te kunnen 

uitvoeren (Beek, Koedijker & Oudejans, 2005). Hierdoor is het voor kinderen mogelijk om de 

beweging uit te voeren over langere afstanden, onder verzwaarde omstandigheden of te 

gebruiken in andere situaties. Omdat het kind leert wanneer en waarom een beweging wordt 

uitgevoerd ontstaat in deze fase conditionele kennis omtrent de betreffende vaardigheid. 

Onderzoekend leren heeft als doelstelling dat tijdens het leerproces kennis, in navolging 

op Fitts en Posner (1967), expliciet wordt; kinderen kunnen kennis benoemen en bewust 

overwegen. Bij integratie van onderzoekend leren binnen het motorisch leerproces, richt leren 

zich niet alleen op de geest maar op samenwerking tussen geest, lichaam en zintuigen (Davis,  
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Sumara & Luce-Kapler, 2000; Light, 2008; Varela, Thompson & Rosch, 1991). Om deze 

samenwerking tot stand te brengen, is het belangrijk om in de cognitieve fase het kind veel 

ruimte te geven om oefeningen uit te voeren op het eigen niveau en in een eigen tempo. Binnen 

deze fase mogen kinderen veel fouten maken. Een goed middel is om kinderen 

contrastoefeningen te laten ervaren. Het kind wordt bijvoorbeeld gevraagd te gaan drijven op 

de rug met de buik boven water en in de tweede oefening met de buik onder water. Het kind 

ervaart op deze manier zelf, zonder directe instructie, welke vorm beter bijdraagt aan het leren 

drijven omdat de eerste oefening een positief resultaat laat zien ten opzichte van de tweede 

oefening. In de associatieve fase worden losse deelbewegingen gekoppeld tot één vloeiende 

beweging. Dit kan worden bereikt door kinderen oefeningen te laten doen waarin zij voelen wat 

de beweging met het lichaam doet (sensorische en motorische input) en waarmee zij ervaringen 

opdoen die, gecombineerd met eerdere ervaringen, zorgen voor het maken van keuzes voor 

vervolgbewegingen (Light, 2008). Hierin ligt gelijk ook de relatie met onderzoekend leren. Het 

maken van keuzes vergt mentale inspanning omdat het kind tijdens de oefeningen 

experimenteert, reflecteert en zichzelf tijdens de acties corrigeert (Lee, Swinnen & Serrien, 

1994; Light, 2008). 

Naarmate het leerproces vordert, ontstaat een verschuiving van bewust naar meer 

onbewust leren, waarbij een eenheid ontstaat tussen geest, lichaam en water. Om dit binnen het 

leren zwemmen te bereiken zal niet ingezet worden op het aanleren van verschillende 

technieken maar op een proces waarin het begrijpen centraal staat. Begrip van principes, zoals 

het vergroten van stuwkracht of het verminderen van weerstand, zijn essentieel voor het kind 

om te kunnen reageren op sensorische informatie die het lichaam ontvangt van het water (Light 

& Wallian, 2008). Gesteld kan worden dat expliciete kennis, uit de eerste twee fasen, 

noodzakelijk is voor de uiteindelijke impliciete toepassing in de autonome fase. Het blijkt zelfs 

dat indien kennis in het begin van een leerproces expliciet wordt gemaakt het ten goede komt 

voor het leren van de vaardigheid (Liao & Masters, 2002). 

 

1.3 Ondersteuning bij het onderzoekend leren 

Uit studies waarin onderzoekend leren binnen cognitieve domeinen is onderzocht, is gebleken 

dat kinderen moeite hebben met het proces van onderzoekend leren omdat dit een grote 

inspanning vraagt van onder andere metacognitieve vaardigheden die een beroep doen op het 

nog geringe werkgeheugen (Alfieri, Brooks, Aldrich & Tenenbaum, 2011; de Jong & van  
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Joolingen, 1998; Sandoval, 2005). Tevens is de aandacht die kinderen kunnen richten op 

binnenkomende informatie gering en hanteren kinderen voornamelijk eigen denkwijzen en 

strategieën omdat de reeds bestaande kennis nog gering is (Penner & Klahr, 1996).  

Het gevolg van deze beperkingen is dat kinderen problemen ondervinden tijdens het 

onderzoekend leren, of de hiervoor benodigde vaardigheden niet, of niet effectief gebruiken. Zo 

weten kinderen vaak niet goed hoe zij een hypothese op moeten stellen (Penner & Klahr, 1996; 

Schauble, 1996) of vinden zij het moeilijk om relaties te leggen tussen variabelen (Gijlers & de 

Jong, 2009). Tijdens het experimenteren is er veelal sprake van ineffectiviteit omdat gezocht 

wordt naar uitkomsten die aansluiten bij eigen verwachtingen en omdat de metacognitieve 

vaardigheden tekort schieten in het plannen en monitoren van de experimenten (Chen & Klahr, 

1999; Kirscher, Sweller & Clark, 2006; Schraw, Crippen & Hartey, 2006). In de evaluatiefase 

is het voor kinderen lastig om conclusies te trekken uit de verkregen informatie en op hun eigen 

functioneren te reflecteren (Gijlers & de Jong, 2009; Kuhn, Black, Keselman & Kaplan, 2000).  

Al met al vraagt onderzoekend leren van kinderen vaardigheden die zij eigenlijk nog 

niet bezitten. Toch kan het proces van onderzoekend leren vereenvoudigd en ondersteund 

worden waardoor kinderen beter in staat zijn op een onderzoekende manier te leren (Barron, 

Lambert, Conlon, & Harrington, 2008; Kahn & O’Rourke, 2005; Lazonder, Hagemans & de 

Jong, 2010; Sandoval, 2005). Dit wordt ondersteund met resultaten van onderzoeken gericht op 

onderzoekend leren waaruit is gebleken dat, indien sprake is van begeleiding tijdens 

onderzoekend leren, betere resultaten worden behaald omdat kinderen meer tijd nemen om 

oplossingen te zoeken (Alfieri, Brooks, & Aldrich, 2010; de Jong & van Joolingen, 1998; 

Hmelo-Silver, Duncan & Chinn, 2007). Vertaald naar de fasen van onderzoekend leren worden 

binnen de fase van hypothese opstellen betere resultaten behaald wanneer sprake is van 

voorgeschreven hypothesen of indien meer achtergrondinformatie of hints worden gegeven (de 

Jong, 2006b; Mayer, 2004; Quintana et al., 2004). Het voordeel hiervan is de structuur die 

beschreven hypothesen en hints bieden en dat het kind begrijpt welke relaties tussen variabelen 

liggen (Lazonder & Kamp, 2012; Zimmerman, 2000). In de experimenteerfase hebben kinderen 

hulp nodig bij het plannen en monitoren van experimenten (Hmelo-Silver, Duncan & Chinn, 

2007) in verband met de ontstane ineffectiviteit. Dit komt omdat kinderen niet systematisch 

experimenteren door het gebrek aan inzicht in de Control - of - Variables Strategy (CVS; Chen 

& Klahr, 1999). De CVS wordt beter toegepast indien kinderen een korte instructie krijgen over 

hoe deze strategie toe te passen. Tevens blijkt het effectief te zijn indien de taak in kleinere  



                                             Motorisch vaardiger door onderzoekend leren 13 

 

 

 

eenheden wordt aangeboden (Lazonder & Kamp, 2012). Tot slot is het van belang om bij het 

evalueren van het bewijs kinderen te laten benoemen wat zij weten en begrijpen op basis van 

het gedane experiment en kinderen te laten reflecteren op hun eigen handelen. Ondersteuning 

hierin kan zijn het stellen van vragen en het kind uit te laten leggen wat is ontdekt en wat de 

betekenis hiervan is voor eerder aangenomen hypothesen en het persoonlijke leerresultaat. Ook 

binnen deze fase is het doel begripsvorming en in dit geval over de verkregen data en 

interpretatie van deze data (Quintana et al., 2004). 

Ondersteuning is in alle fasen gericht op het bieden van structuur, het helpen van 

kinderen bij het uitvoeren van de taak en hen laten leren van inspanningen tijdens het proces 

(Gijlers en de Jong, 2009; Lazonder, Hagemans & de Jong, 2010). Deze ondersteuning kan 

volgens het principe “just in time” plaatsvinden zodat de aangereikte ondersteuning 

betekenisvol is en gelijk kan worden toegepast (Edelson, 2001). 

Binnen het huidige zwemonderwijs, waar veel directe instructie wordt gegeven, worden 

ondersteuningsvormen zoals gehanteerd in het proces van onderzoekend leren weinig gebruikt. 

Vragen worden wel gesteld maar zijn vaak eenvoudig en worden gebruikt om na te gaan of een 

kind de oefening heeft begrepen. Het gaat alleen om de motorische uitvoering van de activiteit 

of bewegingsvorm en niet om het redeneren van het kind en het testen van begrip. De 

ondersteuning die wel geboden wordt is voor het waarborgen van fysieke en sociale veiligheid 

omdat kinderen zich bevinden in een voor hun totaal nieuwe omgeving. Dit is terug te zien in 

de gekozen organisatievormen waarin kinderen ruimte krijgen om zich te ontwikkelen door 

veilige en uitdagende situaties die niet dwingend zijn voor kinderen. Ook de visuele, verbale en 

manuele begeleiding zorgen ervoor dat kinderen feedback krijgen direct volgend op de situatie 

en die stimulerend is om verder te leren. Tot slot wordt tijdens het proces gekozen voor 

materialen die passen bij het niveau en de belevingswereld van het kind (Feldman, 2009) en die 

dienen als hulp- of drijfmiddel om veiligheid en succesbeleving te garanderen. Aangezien het 

fysieke en sociale deel ook een essentiële rol spelen binnen het onderzoekend leren in het 

zwembad, zullen deze aspecten ook meegenomen worden in deze studie.  

 

1.4 Huidig onderzoek en hypothesen 

Onderzoekend leren wordt, uitgaande van de drie fasen van onderzoekend leren, vrijwel 

uitsluitend gebruikt in cognitieve domeinen, voornamelijk binnen de vakgebieden die een 

sterke empirische basis hebben zoals natuurkunde, scheikunde, en biologie. Binnen deze  
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domeinen is aangetoond dat onderzoekend leren kan resulteren in een toename in beleving, 

kennis, begripsvorming en strategieën (Kahn en O’Rourke, 2005; Lee, 2011; Penner & Klahr, 

1996; Zimmerman, 2000). Binnen het domein sport komt onderzoekend leren zoals beschreven 

niet naar voren maar wordt wel steeds meer ingezet op actieve rol van de lerende onder de term 

zelfgestuurd leren (Chiviacowsky, Wulf, Laroque de Medeiros & Kaefer, 2008; Post, 

Fairbrother & Barros, 2011; Wulf, Shea, & Lewthwaite, 2010). Naar onderzoekend leren 

binnen het zwemonderwijs is beperkt onderzoek gedaan. Om die reden is het ten eerste 

interessant om te zien of onderzoekend leren binnen het zwemonderwijs leidt tot een toename 

in declaratieve, conditionele en procedurele kennis waarbij in de cognitieve fase ook wordt 

ingezet op conditionele kennis. Deze conditionele kennis geeft aan of kinderen de stof ook 

begrijpen. Daarnaast is het interessant om te zien of deze toename in kennis en begrip leidt tot 

betere motorische vaardigheden en mogelijk een sneller leerproces. Indien dit het geval is dan 

betekent dit een nieuwe invalshoek voor zweminstructeurs in het verzorgen van 

zweminstructie. Het gaat dan niet zozeer om het kunnen uitvoeren van een zwemtechniek maar 

dat kinderen gaan begrijpen waarom ze leren zwemmen en in onverwachte situaties anders 

kunnen handelen omdat zij opgedane kennis kunnen transferen naar de situatie waarin zij zich 

bevinden. Een tweede reden voor deze studie is dat in een overzichtsartikel (Alfieri, Brooks, 

Aldrich & Tenenbaum, 2011), waarin begeleid en onbegeleid onderzoekend leren met elkaar 

worden vergeleken, slechts drie onderzoeken worden aangehaald op het gebied van fysieke of 

motorische vaardigheden. Het oudste onderzoek liet een positief resultaat zien voor de 

geïnstrueerde groep bij het schieten op de basket met een basketbal (Hendrickson & Schroeder, 

1941). In het onderzoek van Singer en Gaines (1975) werd weinig verschil gevonden op een 

motorische transfer taak tussen de conditie die door veel instructie geen fouten maakte en de 

conditie van trial and error. Het derde en meest recente onderzoek van Hodges en Lee (1999) 

liet zien dat een complexe coördinatie taak door onderzoekend leren makkelijker werd vooral 

tijdens het uitvoeren van een secundaire taak. Verder is in alle drie de onderzoeken alleen 

gekeken naar effecten op motorische vaardigheden bij volwassenen en niet bij kinderen. Als 

reden hiervoor wordt genoemd dat kinderen moeilijk inhoud kunnen geven aan het proces van 

onderzoekend leren en om die reden niet zijn meegenomen in het onderzoek (Alfieri, Brooks, 

Aldrich & Tenenbaum, 2011); onderzoek op het terrein van natuur en techniek op de 

basisschool laat echter zien dat dit niet het geval hoeft te zijn (Klahr & Nigam, 2004; Lazonder 

& Kamp, 2012; Penner & Klahr, 1996; Zimmerman, 2007). Om te achterhalen of het proces  
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van onderzoekend leren ook toegepast kan worden in het zwemonderwijs voor  jonge kinderen 

en effect heeft op een motorische bewegingsactiviteit, zal deze studie zich richten op kinderen 

van 5-6 jaar binnen het leren zwemmen van de rugslag.  

Deze studie bestaat uit twee delen. Het eerste deel heeft als doel te achterhalen welk 

effect onderzoekend leren heeft op het verwerven van nieuwe kennis tijdens het leren 

zwemmen. Hierbij gaat het om kennis over de bewegingsactiviteit zwemmen en fundamentele 

concepten van water die kinderen zich eigen maken door middel van onderzoekend leren. Deze 

kennis is onderverdeeld in een declaratieve, procedurele en conditionele component die 

tezamen aangeven of het kind begrijpt welk feiten of regels binnen het zwemmen gehanteerd 

worden, hoe deze gebruikt kunnen worden en waarom deze worden gebruikt. De vraag die in 

het eerste deel centraal staat is: “Leidt onderzoekend leren tot een toename van declaratieve, 

procedurele en conditionele zwemkennis bij kinderen van 5-6 jaar?”. Om hierop een antwoord 

te krijgen, zal worden gewerkt met een onderzoek conditie waarin kinderen instructie en 

bijbehorende ondersteuning krijgen volgens het proces van onderzoekend leren die gekoppeld 

is aan de fasen van het motorisch leerproces. De kennisontwikkeling van deze kinderen wordt 

vergeleken met die van kinderen die les krijgen door directe instructie.  

De verwachting is dat de ontwikkeling van declaratieve en procedurele kennis in beide 

condities gelijk zal zijn, maar dat kinderen die op een onderzoekende manier leren meer 

conditionele kennis opdoen dan kinderen uit de conditie met directe instructie. De gedachte 

hierachter is dat, door imiteren en opvolgen van instructies van de docent binnen de conditie 

directe instructie, kinderen zich wel declaratieve en procedurele kennis eigen maken maar niet 

weten wanneer en waarom strategieën en procedures ingezet kunnen worden (Alfieri, Brooks, 

& Aldrich, 2010). De toename in conditionele kennis wordt enerzijds toegeschreven aan het 

begrip dat ontstaat door het onderzoeksproces en anderzijds aan het feit dat het kind het proces 

als plezieriger ervaart omdat het aansluit bij de “ontdekkende houding” die het kind van nature 

heeft.  

In deze studie wordt bovendien gekeken naar de motorische vaardigheid van kinderen. 

Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat lichaam en geest niet als aparte delen worden gezien 

maar functioneren als een geheel (Varela, Thompson & Rosch, 1991). Daarom heeft dit deel als 

doel te achterhalen of kennis, opgedaan door het proces van onderzoekend leren, van invloed is 

op het motorisch vaardiger worden; kunnen kinderen kennis transfereren naar de uiteindelijke 

zwembeweging waardoor zij beter leren zwemmen. De vraag die hierin centraal staat is: “Leidt  
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declaratieve, conditionele en procedurele kennis tot betere zwemvaardigheid bij kinderen van 

5- 6 jaar?”. Bij beantwoording van deze vraag is de verwachting dat de conditie van 

onderzoekend leren door een toename van conditionele kennis, de beweging beter kan 

uitvoeren waarmee het motorisch leerproces mogelijk sneller zal worden doorlopen (Light & 

Wallian, 2008). Dit komt doordat het kind tijdens oefeningen experimenteert, reflecteert en 

zichzelf tijdens de bewegingsuitvoering corrigeert (Lee, Swinnen & Serrien,1994; Light, 2008). 

Voor de conditie van onderzoekend leren zal reeds bestaande kennis van invloed zijn op het 

formuleren van hypothesen. Het resultaat zal zijn nieuwe kennis die kinderen kunnen toepassen 

in de motorische uitvoering. Zo zullen hogere scores op conditionele en procedurele kennis 

naar verwachting resulteren in betere zwemvaardigheid omdat kinderen invloeden van water 

begrijpen en de declaratieve en conditionele kennis uit de losse experimenten kunnen 

transfereren naar het zwemmen. In de conditie van directe instructie zal naar verwachting 

nauwelijks sprake zijn van conditionele kennis (zie hypothese 1) en zal de opgedane 

procedurele kennis direct worden vertaald naar nieuwe motorische vaardigheden. In termen van 

impliciet en expliciet kennis eigen maken kan op basis van voorgaande gesteld worden dat 

declaratieve en procedurele kennis bij de directe instructie conditie impliciet eigen wordt 

gemaakt. Hier tegenover staat dat het experimenteren tijdens het onderzoekend leren zorgt voor 

het expliciet maken van kennis (Liao & Masters, 2002) wat niet direct zal resulteren in een 

hogere score op procedurele kennis maar wel als gevolg heeft dat kinderen begrip hebben van 

de materie. Al met al zal de onderzoekend leren conditie met meer conditionele kennis ook een 

betere zwemvaardigheid laten zien. 
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2. Methode 

2.1 Deelnemers  

Aanvankelijk zijn 44 kinderen geselecteerd voor deelname aan het onderzoek. Vier kinderen 

zijn echter in een vroeg stadium uit de steekproef verwijderd. Drie van hen hadden in de eerste 

les teveel angst voor de nieuwe omgeving en hadden moeite hun ouders los te laten. Het vierde 

kind antwoordde op de algemene vraag, ”vind je zwemmen leuk”, met “nee”, waardoor ook dit 

kind is uitgesloten. De 40 overgebleven kinderen (19 jongens en 21 meisjes met een 

gemiddelde leeftijd van 5 jaar en 2 maanden, SD = .71) hadden nog niet eerder zwemles gehad 

en zijn allemaal in de beginnergroep gestart. Deze kinderen zijn willekeurig verdeeld over de 

condities directe instructie (n = 18) en onderzoekend leren (n = 22).  

Twee onderzoeksgroepen bestonden uit elk 8 kinderen en één groep uit 6 kinderen. De 

drie groepen voor de conditie directe instructie bestonden elk uit 6 kinderen. Alle kinderen 

kwamen uit de omgeving van de stad Groningen en zaten op een basisschool in de stad. De 

kinderen wisten zelf niet dat zij aan een onderzoek meededen. De ouders van de deelnemende 

kinderen zijn geïnformeerd over het feit dat een onderzoek werd gedaan en ontvingen een 

formulier voor geïnformeerde toestemming waarmee zij instemden met deelname van hun kind 

aan het onderzoek. 

 

2.2 Domein 

Kinderen die op zwemles gaan zullen voor het behalen van het A diploma verschillende 

vaardigheden moeten beheersen waaronder rugslag (NPZ, 2007). Binnen het NPZ wordt 

gewerkt met basiselementen die geconcretiseerd zijn in eindtermen en samen zorgen dat een 

kind watervrij wordt (NPZ, 2007). In dit onderzoek is gekeken naar het onderdeel rugslag. De 

basiselementen die hierbij horen zijn drijven op de rug en voortbewegen in horizontale 

houding. Voorwaarden voor de rugslag zijn de basiselementen onder water gaan en verticaal 

voortbewegen. Daarnaast is het element materiaal toegevoegd, dat kan dienen als hulp- of 

drijfmiddel. Hierbij ging het om kenmerken van materialen in water evenals de invloed van 

deze materialen op het lichaam van het kind. 
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2.3 Kennis bij het leren zwemmen 

Voor deze studie zijn aan de basiselementen onder water gaan en verticaal voortbewegen 

thema’s gekoppeld (zie Tabel 1) die uitgewerkt zijn in declaratieve, procedurele en 

conditionele kennis. Deze kennisindeling is zo opgesteld dat kinderen bijvoorbeeld leren wat 

materiaal of water met hen doet (declaratief) en waarom dit zo is (conditioneel). De 

procedurele kennis liet zien of het kind wist hoe de eigen gemaakte delaratieve en conditionele 

kennis kon worden toegepast in een bijbehorende oefening. Ter illustratie het volgende 

voorbeeld. Het kind wist dat drijven met de buik omhoog in combinatie met de oren in het 

water en kijken naar het plafond makkelijker was met gebruik van een buis (procedurele 

kennis). Indien het kind kon uitleggen dat dit kwam door de houding die werd aangenomen in 

het water omdat de opwaartse kracht van water het lichaam omhoog duwde en dat licht 

materiaal helpt bij het drijven, dan was sprake van conditionele kennis. Als het kind zou 

kunnen uitleggen wat opwaartse- en zwaartekracht inhield, welke invloed lucht in longen had 

op drijven en wat dichtheid van materiaal betekende voor drijven of zinken dan was sprake van 

declaratieve kennis. Door de complexiteit van deze materie zijn vragen in de kennistest 

vereenvoudigd naar het niveau van de kinderen. De doelstelling was begripsvorming van het 

kind over wat houding en materiaal met het lichaam deed en waarom een verandering hierin het 

zwemmen kon bevorderen of kon tegenwerken. Vanuit dit begrip was de kans groot dat het 

kind in een andere situatie, bijvoorbeeld drijven op de buik, gebruik zou maken van dezelfde 

principes. In dit onderzoek is de vertaling van kennis van de ene situatie naar een andere 

gedefinieerd als transfer.  
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Basiselement 

 

Thema 

Declaratieve kennis 

(Wat)  

Procedurele kennis 

(Hoe)  

Conditionele kennis 

(Waarom /wanneer) 

Voortbewegen  

- Verticaal 

- Horizontaal 

op de rug 

Weerstanden  

 

Hoe groter het oppervlak hoe meer 

weerstand van voren tegen het lichaam 

aankomt. (frontale weerstand) 

Bij verticaal bewegen botst water tegen het 

gehele lichaam. Bij horizontaal bewegen 

alleen tegen het hoofd. 

 

Bij elke beweging door water naar voren 

komt water achter het lichaam in beweging.  

 

 

 

 

 

Op de kant is lopen makkelijker dan in water  

Blijf zo strak of smal mogelijk. Hoe kleiner 

het oppervlak waar water tegen aan kan 

komen hoe makkelijker te verplaatsen door 

water. (vb. op de rug billen omhoog is beter 

dan laag) 

Vooruitkomen kan door het gebruik maken 

van de weerstand; afduwen tegen het water.  

 

Bij onvoldoende kracht/stuwing dient de 

beweging rustig te worden uitgevoerd om 

wel vooruit te komen en niet terug te worden 

gezogen. Indien meer kracht/ stuwing dan is 

het ook mogelijk om snellere bewegingen te 

maken.  

Lopen in water gaat makkelijker door klein 

en met veel lichaamsdelen boven water te 

zijn. 

Weerstand helpt bij het vooruit 

komen door water. 

 

Om sneller door het water te 

gaan kan gebruik worden 

gemaakt van de handen om af te 

zetten. 

 

De richting en snelheid zijn 

bepalend voor de grootte en 

hoeveelheid weerstand. 

Hoe sneller er door het water 

bewogen wordt hoe groter de 

zuiging zal zijn. (zuigings-

weerstand). Op de kant botst 

water niet tegen het lichaam. 

 

Onder water Auditieve en 

visuele golven 

 

 

 

 

 

 

Lucht en water 

 

Onder water horen gaat minder goed dan 

boven water.  

 

 

 

Waar het optische deel denkt dat iets recht 

onder het oppervlakte licht blijkt dit veelal 

schuin onder water te liggen. 

 

Onder water is geen lucht 

Om minder te horen dienen de oren onder 

water te worden geplaatst. Om goed te 

kunnen horen blijven de oren boven water 

 

 

Ogen onder water is belangrijk om de juiste 

positie van het materiaal te kunnen bepalen. 

Daarom het voorwerp ook schuin benaderen 

 

Boven water inademen en onder water 

uitblazen. 

 

Door water gaan geluidsgolven 

langzamer waardoor onder water 

deze golven worden gebroken 

en geluid minder duidelijk 

hoorbaar is. 

 

Water breekt het zicht. 

 

 

 

Tabel 1 
Basiselementen vertaald naar Thema´s met een onderverdeling naar Declaratieve, Procedurele en Conditionele Kennis. 
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Basiselement 

 

Thema 

Declaratieve kennis 

(wat)  

Procedurele kennis 

(hoe)  

Conditionele kennis 

(waarom /wanneer) 

Drijven op de 

rug 

Krachten van 

het water op 

het lichaam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucht is lichter 

dan water 

 

Zwemmen gaat makkelijker door zoveel 

mogelijk van je lichaam in het water te 

houden. 

 

De zwaartekracht zorgt voor zinken en 

opwaartse kracht voor drijven. Water zorgt 

voor opwaartse kracht en duwt je ophoog. 

 

 

 

 

 

 

Als veel lucht in de longen zit blijf je 

drijven. Zonder lucht in je longen zit dan 

zink je.  

Bij een horizontale ligging (houding) dan 

heeft de opwaartse kracht een groter 

oppervlak om aan te grijpen. Buik omhoog 

en kijken naar het plafond is makkelijker 

dan met een hoek in de heupen. Hoe beter 

het drijven, hoe makkelijker de zwemslag 

gaat en hoe sneller het verplaatsen door het 

water gaat. 

 

 

 

 

 

Voor je gaat drijven een hap lucht nemen of 

materiaal kiezen waar veel lucht in kan.  

De zwaartekracht duwt een 

persoon op het land naar de 

grond. In het water duwt de 

opwaartse kracht het lichaam 

naar boven. Hoe meer 

lichaamsdelen onder water 

komen hoe minder 

zwaartekracht een rol speelt 

maar meer opwaartse kracht.  

 

In het diepe is het makkelijker 

op je rug gaan drijven dan 

verticaal te blijven 

watertrappelen. 

 

Met veel lucht in de longen is 

het volume groter dan de massa 

met als gevolg drijven. Bij geen 

lucht in de longen en de massa is 

groter dan het volume dan is het 

gevolg zinken. 

Materiaal Invloed van 

water op 

materiaal 

Hoe groter de dichtheid van materiaal hoe 

sneller het zinkt. 

Hoe kleiner de dichtheid van materiaal hoe 

beter het blijft drijven. 

Gebruik materiaal wat licht is en blijft 

drijven om zelf ook beter te kunnen blijven 

drijven waardoor zwemmen makkelijker 

gaat. 

Het kind kiest een kurk of buis 

voordat gestart wordt met 

zwemmen in het diepe om zo 

boven water te blijven en de 

zwembeweging makkelijker uit 

te kunnen voeren.  
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2.4 Lessenserie 

De gehele lessenserie bestond voor beide condities uit 10 lessen verdeeld over 10 weken. De 

eerste les was een kennismakingsles die tevens werd gebruikt om kinderen te selecteren voor 

het onderzoek en te testen op voorkennis en motorische vaardigheid. Voor de conditie 

onderzoekend leren werd in de kern van les 2 t/m 5 aan de hand van stuurkaarten (zie 

paragraaf 2.5) gewerkt  aan de ontwikkeling van declaratieve en conditionele kennis. Vanaf 

les 3 werden door de onderzoekend leren conditie ook in de tweede kern stuurkaarten 

gehanteerd die gericht waren op procedurele kennis. Hierbij diende een vertaalslag te worden 

gemaakt van declaratieve en conditionele kennis naar het uitvoeren van de beweging. Vanaf 

les 6 werd alleen gewerkt aan procedurele kennis waarbij de eerder behandelde declaratieve 

en conditionele kennis werd aangehaald ter ondersteuning van de uitvoering.  

Voor beide condities bestond elke les (30 minuten) uit een inleiding (3 minuten), kern 

(10 minuten), een spel (4 minuten), een tweede kern (10 minuten) en een afsluiting (3 

minuten).  

 

Figuur 1: Lesopzet van Onderzoeks- en Directe instructie Conditie. 

 



                                                      Motorisch vaardiger door onderzoekend leren 22 

 

 

De inleiding was bedoeld om kinderen in de sfeer van de les te brengen en kort te 

herhalen wat in de vorige les was behandeld. In een kern stond de te oefenen 

bewegingsactiviteit centraal met een gerichte aandacht voor een basiselement of thema. Het 

verschil tussen beide condities betrof de didactische vormgeving van deze kern(en) (zie 

Figuur 1). In de onderzoekend leren conditie werd het leerproces doorlopen volgens de drie 

fasen van het motorisch leerproces van Fitts en Posner (1967). Gestart werd in de cognitieve 

fase gevolgd door de associatieve fase. In elke fase werd gebruik gemaakt van de drie fasen 

van onderzoekend leren; hypothesen opstellen, experimenteren en het evalueren van het 

bewijs. Het proces van onderzoekend leren werd ondersteund door middel van stuurkaarten 

waarbij in elke kern maximaal 3 kaarten werden behandeld. In de kernen van de conditie 

directe instructie werden oefeningen aangeboden door directe instructie waarbij de volgende 

variabelen vast omschreven stonden voor elke instructeur: doelen, materialen, activiteit met 

voorbeelden, organisatie, accenten en differentiatiemogelijkheden. Hiervoor is gekozen om 

alle directe instructie condities gelijk te houden waarmee verschillen in werkwijze van 

instructeurs en initiatieven van de kinderen weg worden genomen. In de afsluiting konden 

kinderen, veelal in spelvorm, het geleerde uit de kern toepassen. Omdat de eerste les voor wat 

betreft de tijdsindeling en opbouw verschillend is van de rest van de lessenserie geeft Figuur 2 

de opzet van deze eerste les weer. 

 

Tijd Onderzoek conditie Directe instructie conditie 

10 min Voorstellen en rondleiding door het zwembad als onderdeel van de 

kennismaking 

7 min Spelletje onder de douche 

7 min Spelletje met voortbewegen in het water (hoog/laag, bovenwater/ onder 

water, snel, langzaam, verticaal/horizontaal) 

6 min Eerste kennismaking met 

werken stuurkaarten 

Voortbewegen, te water gaan en 

onder water gaan. 
 

Figuur 2: De Lesopbouw van Les 1 voor de Onderzoek en Directe instructie Conditie 

 

Door het gelijkstellen van de opbouw van de eerste les hebben alle kinderen dezelfde 

inleiding en afsluiting gekregen en hebben dezelfde spelletjes tussendoor gedaan (zie Figuur 

2). Hiervoor is gekozen omdat in deze lesdelen kinderen onbewuste ervaringen opdeden 

waardoor beide condities in die lesdelen gelijke leerervaringen hadden. In de vervolglessen  
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waren de spelletjes van de onderzoek conditie een afgeleide van kennis die in de oefening 

ervoor centraal stond. Daarmee werd nog steeds dezelfde opbouw gehanteerd maar was de 

inhoud van de spelletjes anders. De onderzoekend leren conditie had na de afsluiting nog een 

moment op de kant waarin werd besproken hoe de kinderen de oefeningen hadden ervaren en 

wat zij hadden geleerd. Daaraan gekoppeld werd de behandelde stof met kenniselementen nog 

eens benoemd en herhaald (zie Figuur 1).  

 

2.5 Ondersteuning gericht op de fysieke en sociale veiligheid  

Om de fysieke en sociale veiligheid tijdens de lessenserie te waarborgen is ingespeeld op de 

belevingswereld van het kind (Feldman, 2009). Dit is gedaan door in beide condities te 

werken met één hoofdinstructeur die zorgde voor een gelijke aanpak binnen de conditie en 

altijd het vertrouwde gezicht was. Daarnaast kreeg de hoofdinstructeur hulp van twee of drie 

extra instructeurs die de kinderen hielpen maar zelf geen initiatief namen in het geven van 

instructie. Gekozen is voor veel instructeurs omdat in de onderzoekend leren conditie 

ondersteuning werd gegeven bij het proces van wetenschappelijk redeneren door gebruik te 

maken van stuurkaarten met daaraan gekoppeld het stellen van vragen, geven van hints en het 

aanreiken van informatie. Omdat dit een intensief proces was, en om de aandacht en 

begeleiding tussen beide condities gelijk te houden, is in beide groepen de ratio van 1 

instructeur op 2 kinderen gehanteerd. Naarmate kinderen meer zelfstandig keuzes moesten 

maken en zelf meer moesten zwemmen is in beide groepen, op dezelfde momenten, het aantal 

instructeurs verminderd.  

De ruimte die instructeurs kregen binnen het vast opgezette lesprogramma in de 

conditie directe instructie, lag in het benaderen van kinderen en het geven van klassikale of 

individuele aanwijzingen. Daarnaast diende de instructeur te bewaken dat er sprake was van 

een positief leerklimaat waarin kinderen op een plezierige manier leerden zwemmen. Om bij 

de doelgroep in te spelen op succesbeleving en plezier is in beide condities tijdens de les 

ruimte gecreëerd om te spelen in vormen die voor het kind herkenbaar en haalbaar waren. 

Tevens werd gewerkt met een beloningssysteem in de vorm van een smiley, high five of een 

leuke activiteit. 
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2.6 Materialen 

2.6.1 Stuurkaarten 

De kinderen in de onderzoekend leren conditie werkten tijdens het leerproces met 

stuurkaarten. Een stuurkaart laat visueel zien wat van het kind wordt verwacht met 

ondersteuning van minimale tekst die accenten weergeven. De stuurkaarten binnen deze 

studie zijn tot stand gekomen op basis van de basiselementen die nodig zijn om te komen tot 

rugslag en dienden voor de kinderen als ondersteuning bij het opstellen van een hypothese, 

het doen van experimenten en bij het evalueren van het bewijs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewerkt is met 20 stuurkaarten waarvan 8 gericht op declaratieve en conditionele 

kennis en de overige 12 op procedurele kennis met een directe link naar declaratieve en 

conditionele kennis. De stuurkaarten die betrekking hadden op declaratieve- en conditionele 

kennis hadden eenzelfde opzet (zie Figuur 3a). Bovenaan de kaart stond het thema beschreven  

 

 
 

Figuur 3b: Stuurkaart gericht op 

Procedurele Kennis 

 

Figuur 3a: Stuurkaart gericht op Declaratieve  

en Conditionele Kennis 
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en daaronder stonden 2 oefeningen op een foto die uitgebeeld werden door een volwassene. 

Onder de foto stond de vraag die kinderen dienden te beantwoorden en daaronder stond, voor 

de instructeur die de kinderen begeleidde, het proces met de fasen van onderzoekend leren 

beschreven. In deze kaarten werd een relatie gelegd met de cognitieve fase van Fitts en Posner 

(1967). De beide oefeningen zorgden tijdens het experimenteren dat het kind kon ervaren 

welke oefening een positief resultaat liet zien waarmee het kind zich bewust werd van de 

manier waarop een oefening uitgevoerd diende te worden. De stuurkaarten die gericht waren 

op procedurele kennis zijn vanaf les 3 in de tweede kern aan bod gekomen. In les 3 werd voor 

het eerst gewerkt met het thema drijven waaraan deze stuurkaarten gekoppeld waren. In deze 

kaarten waren de cognitieve fase en associatieve fase volgens Fitts en Posner (1967) te 

herkennen. Veelal werd gestart met het bewust ervaren van verschillen tussen twee 

oefeningen volgens de beschrijving van de cognitieve fase. Met het vorderen van de lessen 

werd steeds meer een beroep gedaan op complexere bewegingen waarbij kinderen eerder 

opgedane ervaringen dienden bij te stellen en keuzes moesten maken om de bewegingen goed 

uit te kunnen voeren. Vanaf les 6 werd het thema drijven uitgebreid naar het thema 

horizontaal voortbewegen waarbij in beide kernen alleen gewerkt werd met stuurkaarten 

gericht op procedurele kennis. Deze stuurkaarten (zie Figuur 3b) lieten 1 situatie zien met een 

foto van een volwassene die een oefening uitvoert. Hieraan gekoppeld stond bij deze 

stuurkaarten een “hoe” vraag. De kinderen werd bijvoorbeeld gevraagd hoe zij langer kunnen 

drijven. In deze stuurkaarten is met name de associatieve fase herkenbaar omdat het ging om 

totaalbewegingen die vroegen om bijstelling en keuzes tijdens het oefenproces.  

Voor aanvang van het werken met stuurkaarten gaf de instructeur een korte inleiding 

en algemene beschrijving van de bewegingsvorm. Vervolgens keek het kind zelf op de 

stuurkaart wat gedaan moest worden en ging gelijk aan de slag. Eerst moesten de kinderen 

zelf nadenken en een hypothese vormen over de twee situaties die op foto’s stonden 

afgebeeld. Bij de twee foto’s werd het kind gevraagd welke van de afgebeelde situaties zij 

dachten dat makkelijk, moeilijker of beter zou zijn. De kinderen konden deze vraag 

beantwoorden door een plastic smiley op een van de twee  foto’s te leggen. Vervolgens stelde 

de instructeur de vraag waarom het kind voor die situatie had gekozen. In de fase van 

experimenteren voerde het kind de voorgeschreven oefeningen uit. De ondersteuning bestond 

uit het stellen van vragen over wat en hoe het kind de oefening had uitgevoerd. Na het  
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experimenteren kwam de fase van evalueren van het bewijs waarin het kind opnieuw werd 

gevraagd wat makkelijker of moeilijker was en hij/zij de smiley kon verplaatsen. Aansluitend 

is opnieuw gevraagd waarom het kind voor de betreffende situatie koos en vulde de 

instructeur dit aan met zowel declaratieve als conditionele kennis om zo alle kinderen, 

ongeacht hun antwoord, te voorzien van correcte informatie. 

Voor de lessen 6 t/m 10 veranderde niet veel ten opzichte van de stuurkaarten gericht 

op de procedurele kennis uit de eerste 5 lessen. De kinderen dachten vooraf na over hoe zij de 

oefening wilden gaan doen en stelden een hypothese op. De instructeur heeft hier ook naar 

gevraagd met als doel declaratieve en conditionele kennis te activeren. Vervolgens zijn de 

kinderen gaan experimenteren. Na elke experiment werd gevraagd wat het kind had gedaan, 

hoe de oefening was uitgevoerd en waarom het wel of niet lukte.  

 

2.6.2 Kennistest  

     De kennistest (zie Bijlage 1) is gebruikt om de declaratieve, procedurele en conditionele 

kennis van de kinderen te meten en te bepalen in hoeverre kinderen in staat zijn hun kennis te 

gebruiken in een andere situatie. De test is in exact dezelfde vorm afgenomen als voortoets en 

natoets. Beide testen bestonden uit 38 vragen waarvan 1 algemene vraag, 14 vragen die 

gericht waren op declaratieve kennis, 8 vragen gericht op procedurele kennis, 13 vragen 

gericht op conditionele kennis en 2 vragen gericht op het transferen van kennis. Twee 

declaratieve vragen gericht op weerstanden zijn samengevoegd en werden gevolgd door 1 

conditionele vraag. Hierdoor werd in totaal 1 conditionele vraag minder gesteld dan het aantal 

declaratieve vragen. Binnen de categorieën declaratieve en procedurele kennis waren de 

vragen verdeeld over de thema’s: weerstanden, water breekt auditieve en visuele golven, lucht 

en water, krachten van water op het lichaam, lucht is lichter dan water en invloed van water 

op materiaal. Bij de declaratieve vragen konden kinderen per vraag kiezen uit 3 

antwoordmogelijkheden (zie Bijlage 1) waarbij het derde antwoord altijd “weet niet” was. De 

uitzondering hierop was de vraag over materialen waar 6 antwoorden mogelijk waren en 

waarbij meerdere antwoorden gegeven mochten worden. Gaf een kind het antwoord “weet 

niet” dan werd doorgevraagd over wat het kind dacht dat het juiste antwoord was en waarom. 

Hiermee werd voorkomen dat kennis die wel aanwezig was maar door het kind niet werd 

geuit, wel naar voren werd gehaald. 
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De algemene vraag had een selecterende functie en maakte geen onderdeel uit van welke 

vorm van kennis dan ook. De algemene vraag was gericht op de beleving van het kind bij het 

zwemmen. Indien het kind op de vraag: “vind je zwemmen leuk” antwoordde met “nee”, is 

gestopt met het verder bevragen en werd het kind uitgesloten voor verdere deelname aan het 

onderzoek. De declaratieve vragen waren gericht op het achterhalen van feiten en regels zoals 

genoemd in Tabel 1. Omdat dit voor kinderen complexe materie betrof zijn deze vragen 

dusdanig vereenvoudigd dat niet rechtstreeks werd gevraagd naar een feit of regel. Om die 

reden werd gewerkt met gesloten vragen en zaten in de antwoordmogelijkheden de feiten of 

regels verborgen. Na het stellen van een declaratieve kennisvraag werden kinderen daarom 

steeds twee antwoordmogelijkheden voorgehouden of konden zij kiezen voor het antwoord 

“weet niet”. Een voorbeeld van een declaratieve vraag was: “kun je onder water ademhalen”. 

Hierbij waren de antwoordmogelijkheden “ja”, “nee” of “weet niet”. Aansluitend op de 

declaratieve vragen werd elke keer een “waarom” of “hoe kan dat” vraag gesteld om de 

bijbehorende conditionele kennis te achterhalen. Een voorbeeld van een declaratieve vraag uit 

de kennistest was: “Zinkt iets waar veel lucht in zit naar de bodem?”. Deze vraag werd 

gevolgd door “waarom wel/niet”. De aansluitende conditionele vraag was bedoeld om, 

ongeacht het gegeven antwoord op de declaratieve vraag, te achterhalen wat de onderbouwing 

van het kind was bij het geven van het antwoord op de declaratieve vraag. Hieruit kon worden 

opgemaakt of een kind begreep waarom iets gebeurde in het water of wat de invloed van 

water was op het lichaam. Bij de procedurele kennisvragen ging het om vragen waarin 

kinderen konden aangeven hoe te handelen in een bepaalde situatie. Hier is steeds gewerkt 

met open vragen omdat deze vragen achterhalen of de kennis die gebruikt was in de oefening 

daadwerkelijk bleef hangen en of het kind deze kennis kon benoemen. Een voorbeeld van 

deze vraag was: “je wilt snel van de kant naar de lijn lopen, hoe doe je dat?”. Tot slot werden 

nog twee vragen gesteld die gericht waren op transfer van opgedane kennis. Deze twee vragen 

testten of het kind dezelfde kennis in een andere situatie zou kunnen toepassen. Het kind 

leerde bijvoorbeeld dat een horizontale ligging bij het zwemmen op de rug minder weerstand 

oplevert. Bij de vraag hoe het kind zou gaan liggen bij het zwemmen op de buik, zou een 

kind, dat het principe van weerstand begrijpt, als antwoord geven dat het wederom een 

horizontale houding aan zou nemen. Een vraag uit de test was: “Wat moet je doen om op de 

buik naar de overkant te zwemmen?”. 
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De kennistest is mondeling afgenomen bij de kinderen om leesfouten of het niet begrijpen 

van vragen te voorkomen. Moeilijke termen zijn uitgelegd of er is gevraagd of het kind 

begreep wat werd bedoeld.  

 

2.6.3 Motorische test 

De motorische test (zie Bijlage 2) geeft een leerlijn weer waarmee een kind komt tot het 

zwemmen op de rug. Gekozen is voor een opbouw in basiselementen waarbij het 

voortbewegen in verticale houding de eenvoudigste vorm was en horizontaal voortbewegen 

op de rug de meest complexe vorm. Elk basiselement was onderverdeeld in niveaus 

gerangschikt van eenvoudig (niveau 1) naar complex (niveau 6 of 7). Het laatste niveau was 

vergelijkbaar met de autonome fase van Fitts en Posner (1967) waarin de beweging 

automatisch wordt uitgevoerd. Het aantal niveaus hing af van stapjes die gemaakt konden 

worden in de totale leerlijn per basiselement. Voor het toetsen van kinderen werd het niveau, 

behorende bij het kind, omcirkeld. Dit is zowel tijdens de eerste meting, een tussenmeting in 

week 5 en eindmeting gedaan door één en dezelfde persoon die verder geen rol speelde 

binnen het onderzoek. Deze persoon was meer dan 3 jaar werkzaam in de zwemschool en had 

kennis en vaardigheden om kinderen op niveau in te kunnen schalen. Deze vaardigheden 

stonden gelijk aan het mogen beoordelen van kinderen tijdens diploma zwemmen. 

2.7 Procedure 

Bij aanvang van de studie werden kinderen van beide condities opgevangen door de 

hoofdinstructeur en kregen zij een rondleiding door het zwembad om kennis te maken met de 

nieuwe omgeving. Hierna speelden kinderen een spelletje onder de douche en vervolgens in 

het zwembad. Tijdens deze eerste oefeningen, die een afgeleide waren van de motorische test, 

werd gekeken wat kinderen al konden en durfden. Dit was het moment waarop bepaald werd 

of een kind niet deel kon nemen aan het onderzoek omdat het te bang was of al een te hoog 

zwemniveau bleek te hebben. Bij de overgebleven kinderen, die deelnamen aan het 

onderzoek, werd één voor één de kennistest afgenomen om de voorkennis in kaart te brengen. 

Dit werd gedaan op de momenten dat de kinderen een spelletje in het water speelden zodat 

kinderen om de beurt uit het water konden worden geroepen om de test af te nemen terwijl de 

rest van de groep doorging met het spelletje. Bij het afnemen van de kennistest is gestart met 

de algemene vraag over de beleving van het kind bij het zwemmen.  
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Aan het eind van de eerste zwemles was voor het eerst het onderscheid tussen beide 

condities zichtbaar. Kinderen in de onderzoek conditie hadden in de eerste les een eerste 

kennismaking in het werken met de stuurkaarten. De controleconditie had ten aanzien van 

hetzelfde thema gerichte oefeningen. Bij beide condities werd tijdens de gehele les 

geobserveerd en zijn kinderen getoetst op hun motorische vaardigheden.  

 De kinderen kregen wekelijks van dezelfde instructeurs les volgens het vooraf 

beschreven programma. Een voorbeeld van de gehele tweede les voor beide condities staat 

beschreven in Bijlage 3a en 3b. Deze opzet werd voor de gehele reeks gehanteerd.  

 In de 5
de

 week was een tussenmeting voor de motorische vaardigheid en in de 10
de

 

week werden door de kinderen de laatste oefeningen gedaan. Tijdens deze laatste les is 

opnieuw de kennistest afgenomen en werden kinderen gescoord op de motorische 

vaardigheid. Bij de kennistest werden de kinderen één voor één uit het water geroepen en zijn 

de vragen voorgelegd. Bij de motorische test heeft opnieuw dezelfde persoon alle kinderen 

motorisch gescoord. 

 

2.8 Data analyse 

Bij de kennistest is gebruik gemaakt van een antwoordmodel om de gegeven antwoorden van 

de kinderen te scoren. Voor de declaratieve, procedurele en conditionele vragen konden per 

thema punten worden behaald (Zie Tabel 2). Antwoorden die overeenkwamen met de 

antwoordsleutel leverden een punt op. Bij de open vragen betekende dit dat meerdere punten 

te behalen waren. Het aantal te behalen punten hing af van het aantal antwoordmogelijkheden 

per vraag. Bijvoorbeeld op de procedurele vraag: “wat moet je doen om een ring van de 

bodem te pakken?”. De antwoordmogelijkheden op deze vraag waren: een grootte hap lucht 

nemen, mond dicht houden en ogen open houden. Op deze vraag konden 3 punten worden 

behaald. Noemde een kind slechts 1 van de antwoordmogelijkheden dan scoorde het 1 punt. 

Gaf een kind als antwoord “ik weet niet” bij zowel de gesloten declaratieve vragen als 

procedurele en conditionele open vragen en het kind kon na doorvragen ook geen antwoord 

geven, dan scoorde het 0 punten. De scores zijn per soort kennis en per thema genoteerd voor 

zowel de voortoets en natoets. Een overzicht van het aantal te behalen punten staat genoteerd 

in Tabel 2. Opvallend hierin is het item “transfer”. Deze vragen zijn niet gekoppeld aan de 

eerdere thema’s maar hadden ten doel te achterhalen of kinderen opgedane kennis konden  
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gebruiken in een andere zwemsituatie. De algemene vraag uit de kennistest, “vind je 

zwemmen leuk?” had geen invloed op het onderzoek maar werd gebruikt om kinderen die bij 

voorbaat geen zin hadden in zwemmen buiten het onderzoek te laten.  

De motorische vaardigheid van kinderen is bepaald door de motorische observatie lijst 

(zie Bijlage 2). De score van het kind is voor de basiselementen verticaal voortbewegen, 

onder water, drijven op de rug en horizontaal voortbewegen op de rug, genoteerd. 

 

Tabel 2 

Aantal te behalen Punten per Thema verdeeld over Declaratieve, Procedurele en Conditionele Kennis 

en Transfer. 

 

Soort Kennis Thema Aantal 

items 

Aantal te behalen 

punten 

Declaratieve kennis Weerstanden  

Water breekt auditieve en 

visuele golven / lucht en water 

Krachten van water op het 

lichaam 

Invloed water op materiaal 

4 

4 

 

3 

 

3 

4 

4 

 

3 

 

8 

Procedurele kennis Weerstanden  

Water breekt auditieve en 

visuele golven / lucht en water 

Krachten van water op het 

lichaam 

Invloed water op materiaal 

2 

2 

 

3 

 

1 

4 

5 

 

3 

 

2 

Conditionele kennis Weerstanden  

Water breekt auditieve en 

visuele golven / lucht en water 

Krachten van water op het 

lichaam 

Invloed water op materiaal 

3 

4 

 

3 

 

3 

5 

4 

 

6 

 

6 

Transfer  2 6 



                                                      Motorisch vaardiger door onderzoekend leren 31 

 

 

 

3. Resultaten 

3.1 Betrouwbaarheid 

De betrouwbaarheid van de gesloten declaratieve vragen is bepaald met een Cronbach´s alpha 

en was voor de voortoets α = .42 en voor de natoets eveneens α = .42. Door het weglaten van 

de vragen 2, 8 en 9 werd de betrouwbaarheid van de voortoets α = .55 en voor de natoets α = 

.56. Bij de voortoets was de betrouwbaarheid voor conditionele kennisvragen α = .34 en voor 

de procedurele kennisvragen α = .58 opnieuw gemeten met een Cronbach´s alpha. De 

betrouwbaarheid van de natoets was voor conditionele vragen α = .67, procedurele vragen α = 

.70 en transfervragen α = .61. Van 11 kinderen (27,5 %) zijn de antwoorden op de open 

vragen door een tweede beoordelaar gescoord. De interbeoordelaars overeenstemming was 

.76 gemeten met een Cohen´s kappa. 

 

3.2 Kennis 

Tabel 3 laat gemiddelde scores van de voortoets en natoets zien voor beide condities voor 

declaratieve, conditionele en procedurele kennis. Daarnaast geeft deze tabel een overzicht van 

de totale hoeveelheid kennis en voor kennis die kinderen konden plaatsen in een andere 

situatie (transfer). Een multivariantie analyse (MANOVA) is uitgevoerd met daarin conditie 

als factor en als afhankelijke variabelen de scores op verschillende vormen van kennis van de 

voortoets. Hieruit bleek dat de condities niet significant van elkaar verschilden op de 

voortoets (F= 1,21, p = .321). Om te bepalen of de interventie effect heeft gehad, is een 

MANOVA uitgevoerd met de conditie als factor en de scores op de verschillende vormen van 

kennis bij de natoets als afhankelijke variabelen. Uit deze analyse bleek dat de groepen op de 

natoets significant van elkaar verschilden (WilksLambda = .67, F(4,35) = 4,22, p = .007). Uit 

de univariate ANOVAs  bleek voor alle vormen van kennis en de transfer een significant 

verschil in het voordeel van de onderzoekend leren conditie; declaratieve kennis (F(1,38) = 

10,61 p = .002), conditionele kennis (F(1,38) = 5,84, p = .020), procedurele kennis (F(1,38) = 

7,14, p = .011), transfer (F(1,38) = 8,05, p = .007). De gevonden verschillen tussen beide 

condities kwamen ook tot uiting binnen gehanteerde thema’s in de natoets. Voor declaratieve 

kennis gericht op weerstanden en invloed water op materiaal werden, ten opzichte van de 

directe instructie conditie, significante verschillen gevonden (F(1,38) = 7,00, p = .012 en 

F(1,38) = 5,36, p = .026). De conditionele kennis liet eenzelfde beeld zien met alleen op 

weerstanden een significant verschil ten opzichte van de directe instructie conditie (F(1,38) = 
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5,47, p = .025). Voor procedurele kennis werd het verschil niet gemaakt door het thema 

weerstanden maar door het thema auditieve en visuele golven / lucht en water, die significant 

verschilde ten gunste van de onderzoekend leren conditie (F= 7,74, p = .008).  

 

Tabel 3 

Gemiddeld Scores voor de Onderzoekend Leren en Directie Instructie Conditie voor de Declaratieve, 

Conditionele, Procedurele Kennis en voor Transfer en Totale Kennis. 

 

     Onderzoekend leren (n = 22)       Directe instructie (n = 18) 

 Voortoets Natoets Voortoets Natoets 

 M SD M SD M SD M SD 

Soort Kennis         

Declaratief (max. 16) 

Conditioneel (max. 21) 

Procedureel (max. 14) 

Transfer (max.6) 

Totaal (max. 57) 

9.18 

0.72 

0.40 

0.00 

10.31 

2.19 

1.20 

0.85 

0.00 

3.45 

13.95 

5.45 

6.72 

1.68 

27.81 

1.58 

2.63 

2.02 

1.49 

5.44 

8.44 

1.22 

0.50 

0.00 

10.16 

3.03 

1.43 

1.20 

0.00 

4.48 

11.83 

3.44 

4.94 

0.56 

20.77 

2.50 

2.59 

2.18 

0.85 

6.54 

 

 

 

3.3 Motorische vaardigheden 

Tabel 4 laat de gemiddelde scores van de motorische vaardigheid zien voor beide condities 

gemeten in week 1, 5 en 10.  

 

Tabel 4 

Gemiddeld Scores voor de Motorische Vaardigheid na week 1, 5 en 10. 

 

 Onderzoekend leren (n = 22)              Directe instructie (n = 18) 

 M SD     M SD  

Motorische test         

Week 1 

Week 5 

Week 10 

6.90 

11.04 

18.63 

3.22 

3.64 

3.91 

   6.83 

10.05 

15.33 

3.12 

4.41 

5.78 
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Voor het bepalen van hoofdeffecten is een mixed-design MANOVA uitgevoerd met 

tijd als binnengroepsvariabele (week 1, 5 en 10) en conditie als tussengroepsvariabele. Hieruit 

bleek geen significant hoofdeffect te zijn voor conditie (F(1,38) = 1,51, p = .224). Voor de 

variabele tijd werd wel een significant hoofdeffect gevonden (F(2,76) = 250,75, p  <.001). Na 

een Bonferroni correctie liet de individuele analyse zien dat de meetmomenten in week 1,5 en 

10 significant van elkaar verschilden (p < .001). Voor de interactie tussen conditie en tijd 

werd eveneens een significant verschil gevonden (F(2,76) = 6,62, p = .002). Tabel 4 en Figuur 

4 laten zien dat de condities in week 1 nagenoeg op hetzelfde niveau zaten terwijl in week 10 

de onderzoekend leren conditie een grotere vooruitgang heeft laten zien dan de controle 

groep. Uit een ANOVA met Bonferonni correctie bleek dat bij aanvang van dit onderzoek 

geen significant verschil zichtbaar was in de gemiddelde motorische vaardigheid van beide 

condities (F(1,38) = .006, p = .941). Ook na 5 weken waren geen significante verschillen 

zichtbaar tussen beide condities (F(1,38) = .604, p = .442), ondanks dat de kinderen in de 

onderzoeksconditie minder actietijd gehad hadden. In week 10 was er wel een significant 

verschil te zien tussen beide condities (F(1,38) = 4,61, p = .038) in het voordeel van de 

conditie onderzoekend leren.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Figuur 4: Toename in Kennis over 3 Metingen voor de Onderzoek en Directe Instructie Conditie 
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3.4 Effect van kennis op het leren zwemmen 

Tabel 5 geeft de bivariate correlaties tussen de motorische vaardigheid na 10 weken voor alle 

vormen van kennis, de totale hoeveelheid kennis en transfer voor beide condities. Voor de 

conditie onderzoekend leren werd geen significante samenhang gevonden (p > .08); in de 

directe instructie conditie was alleen de correlatie tussen transfer en motorische vaardigheid 

significant (p = .01). Beide condities samen lieten een significant verband zien op declaratieve 

kennis (p = .03), conditionele kennis (p = .02), transfer (p < .01) en totale kennis (p < .01). 

 

Tabel 5 

Correlaties tussen Kennis en Motorische Vaardigheid na 10 Weken. 

 

 Motorische vaardigheid week 10 

 

Onderzoekend leren  

(n = 22)         

Directe instructie 

 (n = 18) 

Totaal  

(n = 40) 

Kennis week 10    

Declaratief  

Conditioneel  

Procedureel  

Transfer  

Totale kennis  

.27 

.25 

.28 

.24 

.37 

 .20 

 .31 

-.02 

  .55* 

 .26 

 .34* 

 .36* 

.22 

    .42**  

    .41** 

 

* p-waarden < .05 

**p-waarden < .01 
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4. Discussie 

Het doel van dit onderzoek was om aan te tonen dat onderzoekend leren effectief kan zijn bij 

het zwemonderwijs aan jonge kinderen. In het eerste deel van deze studie is gekeken hoe 

ingespeeld kon worden op de bestaande kennis van kinderen en te achterhalen welk effect 

onderzoekend leren heeft op het verwerven van nieuwe kennis tijdens het leren zwemmen. 

Hiervoor is gekeken naar declaratieve, conditionele en procedurele kennis die onderverdeeld 

waren in basiselementen die als voorwaarden gelden voor het leren zwemmen.  

Het eerste deel zou naar verwachting geen verschil laten zien tussen beide condities 

als het gaat om een toename in declaratieve en procedurele kennis. De resultaten lieten zien 

dat de declaratieve kennis in beide condities is toegenomen en aan het eind van het onderzoek 

niet significant van elkaar verschilde. Op procedurele kennis werd door de onderzoekend 

leren conditie wel significant beter gescoord. Een mogelijke verklaring hiervoor is het 

veelvuldig benoemen/bevragen van benodigde procedurele kennis tijdens het experimenteren 

of door herhaling van experimenten en kennis in evaluaties na afloop op de kant. Vooral voor 

het thema auditieve en visuele golven / lucht en water was een significant verschil zichtbaar 

ten gunste van de onderzoekend leren conditie. De verklaring voor dit verschil lag mogelijk in 

de uitvoering van experimenten. Kinderen zouden het verplaatsen door water niet direct 

kunnen relateren aan weerstanden. Daartegenover staat dat oefeningen gericht op het 

basiselement onder water, met de thema’s auditieve en visuele golven / lucht en water, heel 

duidelijk waren voor kinderen in zowel de uitvoering tijdens het experiment en daarmee in het 

benoemen in de kennistest. Het vermoeden is dat het kunnen benoemen van procedurele 

kenniselementen gedurende het onderzoek van invloed is geweest op het kunnen benoemen 

van deze kennis in de kennistoets. 

De verwachting ten aanzien van de conditionele kennis was dat kinderen, door het 

proces van onderzoekend leren, meer conditionele kennis zouden ontwikkelen dan kinderen 

uit de directe instructie conditie. Deze verwachting werd bevestigd door de resultaten. De 

onderzoekend leren conditie kon bij de gesloten declaratieve vragen, die niet significant 

verschilde met de directe instructie conditie, beter beargumenteren waarom een antwoord 

goed of fout was. De reden hiervoor ligt mogelijk in de ondersteuning van instructeurs die 

kinderen tijdens het experimenteren aanzetten tot reflectie en correctie door het stellen van 

vragen en het aanreiken van informatie (Alfieri, Brooks, & Aldrich, 2010; de Jong, 2006b;  
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Mayer, 2004; NSF, 2000; Quintana et al., 2004). Aangenomen wordt dat de onderzoekend 

leren conditie beter  “problemen”  wist op te lossen door gebruik te maken van informatie uit 

de lessen (Zimmerman, 2000). Dit begrip heeft mogelijk geresulteerd in het kunnen 

onderbouwen waarom zij voor een antwoord hebben gekozen bij de declaratieve vragen. 

Begrip zou ook moeten blijken uit de transfervragen die een beroep deden op procedurele 

kennis uit een bekende oefensituatie vertaald naar een andere, nog onbekende, situatie. Uit de 

resultaten bleek de onderzoekend leren conditie op transfervragen significant beter te 

presteren dan de directe instructie conditie. Kinderen uit de onderzoekend leren conditie 

waren in staat betere antwoorden te geven op “waarom” vragen en konden informatie ook 

beter toepassen in andere situaties.  

Tot slot bleek ook de toename in totale hoeveelheid kennis in het voordeel te zijn van 

de onderzoekend leren conditie. Uit resultaten van het eerste deel van deze studie wordt 

aangenomen dat kinderen uit de onderzoekend leren conditie kennis expliciet hebben gemaakt 

(Liao & Masters, 2002) en kan gesteld worden dat de gebruikte methode gericht op 

onderzoekend leren voor deze kinderen effect heeft gehad in vergelijk met kinderen van de 

conditie van directe instructie.  

In het tweede deel van deze studie is gekeken naar de ontwikkeling van motorische 

vaardigheden in beide condities. Het doel in dit deel was om te achterhalen of kennis, 

opgedaan door het proces van onderzoekend leren, van invloed was op het motorisch 

vaardiger worden. De verwachting was dat de conditie van onderzoekend leren, als gevolg 

van een hogere score op conditionele en procedurele kennis, een betere motorische 

vaardigheid na 10 weken zou laten zien dan de conditie van directe instructie. Ondanks het 

feit dat de onderzoekend leren conditie meer tijd kwijt was aan het overdenken voor, tijdens 

en na de oefening over wat, hoe en waarom een oefening beter of minder goed was geen 

significant verschil zichtbaar in motorische vooruitgang tussen beide condities na 5 weken. In 

de tiende week was zoals verwacht wel sprake van een significant verschil tussen beide 

condities. Een mogelijke verklaring voor deze significantie kan zijn dat kinderen in de 

onderzoekend leren conditie minder maar intensiever met oefeningen bezig waren. Hiermee 

wordt bedoeld dat indien een experiment niet lukte kinderen, mede door de vragen van 

instructeurs, geprikkeld werden om in de herhaling van een experiment het wel goed te doen. 

Gesteld kan worden dat de interventie zoals uitgevoerd in dit onderzoek effect heeft gehad op  
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het verbeteren van motorische vaardigheid in vergelijk met de directe instructie conditie. 

Ondanks hogere scores na 10 weken van de onderzoekend leren conditie op motorische 

vaardigheid en conditionele en procedurele kennis werd geen correlatie gevonden tussen deze 

items. Een mogelijke verklaring voor het ontbreken van een correlatie was de geringe score 

van de onderzoekend leren conditie op deze vragen. Zo kon bijvoorbeeld op de conditionele 

vragen 21 punten worden gescoord terwijl het gemiddelde lag op 5,45. Dit kan als oorzaak 

hebben gehad dat de vragen voor deze kinderen nog steeds te complex waren om te 

beantwoorden. 

Als gevolg van een toename in motorische vaardigheid was de verwachting ook dat de 

onderzoekend leren conditie hierdoor sneller motorisch vaardig zou worden. Dit zou komen 

door conditionele kennis en het experimenteren, reflecteren en corrigeren van kinderen tijdens 

oefeningen. De resultaten lieten een significant verschil zien voor zowel conditionele kennis 

als motorische vaardigheid na 10 weken voor de onderzoekend leren conditie wat lijkt te 

wijzen op het sneller motorisch vaardiger worden van de onderzoekend leren conditie. De 

gevonden significantie is pas opgetreden in de periode van de 5
de

 tot 10
de

 week. 

Indien de duur van het onderzoek zou worden verlengd naar een periode van 20 - 30 

weken zou een betere uitspraak mogelijk zijn over de snelheid waarmee de onderzoekend 

leren conditie zich motorische vaardigheden eigen maakt. Nu werd een verschil gemaakt in de 

meting van week 5 naar week 10. Het voordeel van een langere periode is dat kinderen meer 

tijd krijgen om alle fasen van het motorisch leerproces te doorlopen. In dit onderzoek bleef 

het voor de kinderen beperkt tot de cognitieve en associatieve fase waarbij verfijning van de 

zwembeweging niet aan de orde kwam. Daarnaast zorgt een langere periode voor het 

vaardiger worden in de mate van zelfsturing, redeneren over problemen en oplossen van 

problemen (Hmelo, 1998; Hmelo & Lin, 2000) waarmee ook conditionele kennis zal 

toenemen. Tevens is de kans aanwezig dat kinderen een positievere houding en meer interesse 

krijgen in het domein (Gibson & Chase, 2002). Voor het zwemmen zou een langere duur van 

het onderzoek kunnen betekenen dat kinderen uit de onderzoekend leren conditie meerdere 

zwemproblemen weten op te lossen en daarmee laten zien kennis beter te begrijpen en te 

kunnen transfereren. Dit begrip zou zichtbaar moeten worden in de bewustwording van 

meerdere zwembewegingen waardoor bewegingen sneller worden eigengemaakt (Lee,  
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Swinnen & Serrien,1994; Light, 2008). Het verwachte resultaat zal een groter verschil ten 

aanzien van de vaardigheid tussen beide condities zijn. 

Uit voorgaande blijkt dat de conditie onderzoekend leren significant betere resultaten 

behaalde dan de directe instructie conditie op conditionele en procedurele kennis, transfer, 

totale kennis en de motorische vaardigheid in de natoets. Ondanks deze betere resultaten 

waren alleen voor beide condities samen significantie te vinden op correlatie tussen transfer 

en totale kennis met motorische vaardigheid na 10 weken. Omdat in beide condities een 

vooruitgang zichtbaar was, mag worden aangenomen dat in beide condities sprake was van 

een toename in cognitie en motorische vaardigheden. Aangenomen wordt dat dit voor beide 

condities het gevolg was van de eerder aangehaalde verbinding tussen hersenen en lichaam 

(Davis, Sumara & Luce-Kapler, 2000; Light, 2008; Varela, Thompson & Rosch, 1991). Dit 

kan de reden zijn dat alleen totale kennis voor beide condities een significantie aangaf. Een 

tweede reden kan zijn het beperkte aantal proefpersonen die deel hebben genomen aan het 

onderzoek. Onduidelijk is waarom declaratieve en conditionele kennis voor beide condities 

significant waren en transfer bij de conditie directe instructie significant was.  

Een factor die van invloed zou kunnen zijn geweest op de behaalde resultaten was 

reeds aanwezige kennis van kinderen bij de start van het onderzoek. De verwachting was dat 

deze kennis van invloed zou zijn op de fase van experimenteren en daarmee op de 

uiteindelijke motorische uitvoering. Uit de resultaten bleek dit niet het geval te zijn. Er waren 

geen significante verschillen tussen beide condities en de relatie tussen motorische 

vaardigheid en voorkennis was bij aanvang van het onderzoek beperkt. Gesteld kan worden 

dat kinderen bij aanvang van dit onderzoek een beperkte zwemkennis hadden en dat kennis 

die is opgedaan tijdens het onderzoek is ontstaan vanuit de methode directe instructie of 

onderzoekend leren.  

Het resultaat van dit onderzoek heeft aangetoond dat kinderen een beperkte 

voorkennis hadden ten aanzien van zwemspecifieke kennis maar door het onderzoekend leren 

zich meer conditionele en procedurele kennis eigen hebben gemaakt en een transfer kunnen 

leggen met de opgedane kennis dan kinderen die via directe instructie hebben geleerd. In dit 

onderzoek is niet gekeken naar de rol van expliciete kennis als basis voor het beter leren 

zwemmen. Toch lijkt het erop dat kinderen uit de onderzoekend leren conditie kennis 

expliciet hebben gemaakt en deze hebben weten te vertalen naar de zwembeweging tijdens de  
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lessen. De tijd zal uitwijzen of dit een basis is geweest voor een impliciete toepassing in de 

zwemtoekomst van deze kinderen. 

 

4.1 Verbeterpunten en toekomstig onderzoek 

Het belangrijkste verbeterpunt van dit onderzoek betreft de kennistest. Ten eerste is 

in dit onderzoek gekozen voor declaratieve kennis met gesloten vragen. Hiervoor is gekozen 

omdat het bij declaratieve kennis gaat om onderliggende feiten en regels die, in het geval van 

het zwemmen, voor jonge kinderen zeer complex zijn. In het kader van validiteit is de vraag 

of deze feiten en regels daadwerkelijk werden getest of dat de vereenvoudiging door gesloten 

vragen heeft geleid tot het testen van meer algemeenheden. Ten tweede waren enkele 

declaratieve vragen zo geformuleerd dat feiten achter de vraag schuilen maar dat denkbeelden 

van kinderen totaal anders waren en nooit in de richting van die feiten wezen. Ter illustratie 

de volgende vraag: “Wanneer gaat lopen in water makkelijker? Als je groot of klein bent?. 

Het feit achter deze vraag was dat wanneer een klein oppervlakte tegen water botste, minder 

weerstand optrad. De redenering van kinderen was meer gericht op een praktische insteek. 

Bijna alle kinderen gaven als antwoord “wanneer je groot bent”. De redenering van kinderen 

die dit antwoord gaven was namelijk dat wanneer iemand groot is op de bodem gelopen kan 

worden en wanneer iemand klein is dat niet kan. Al met al is de validiteit van de gesloten 

vragen te laag waarmee de resultaten van de declaratieve kennis weinig zeggen.  

Een andere kanttekening betrof het antwoordmodel. Bij het testen van kennis is 

gebruik gemaakt van een antwoordmodel dat gericht was op antwoorden vanuit de theorie. 

Kinderen verwoorden denkbeelden anders waardoor het net wel/ net niet goed beantwoord 

werd. Daarbij lieten kinderen bij vooral procedurele kennis meer bewegingen zien, zoals het 

voordoen van de beenbeweging met zwemmen, in plaats van het benoemen van kennis die 

nodig was bij het uitvoeren. Voorbeelden van kinderen werden gevolgd door vragen over wat 

kinderen lieten zien om op die manier toch relevante kenniselementen te achterhalen. Indien 

het kind geen toelichting kon geven werden voorbeelden niet als goed beoordeeld en werd 

hier geen punten voor gegeven. Voor een vervolgonderzoek zal vollediger beschreven moeten 

worden wat tot de goede antwoorden behoorde, waarmee ook de interbeoordelaars 

betrouwbaarheid hoger zal komen te liggen. 

De gehanteerde methode in dit onderzoek blijkt positieve resultaten te hebben 

opgeleverd die zichtbaar zijn in een toename in alle vormen van kennis, het kunnen transferen  
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van kennis en betere motorische vaardigheden. Vervolgonderzoek moet aantonen of dit 

resultaat is behaald door de combinatie van alle factoren in dit onderzoek of dat delen van dit 

onderzoek bepalend zijn geweest voor de behaalde resultaten. Zo zou gekeken kunnen worden 

wat het effect is van de interventie als geen evaluatie na afloop van de les plaatsvindt. Het 

doel van de evaluatie is achteraf de uitkomsten bepalen (Edelenbos & van Buuren, 2005). Het 

evalueren werd in dit onderzoek op een klassieke manier uitgevoerd door kinderen vragen te 

stellen met het doel kinderen een mening te laten vormen over de eigen inzet en geleerde 

kennis laten benoemen (Dochy, Schelfhout & Janssens, 2003). Bij het niet, onjuist of 

onvolledig benoemen van kenniselementen werd het evaluatiemoment ook aangegrepen om 

de juiste antwoorden aan te halen. Indien het evalueren wordt weggelaten zal een 

herhalingsmoment, waarbij de focus van kinderen alleen op de kennis lag, wegvallen. Juist dit 

herhalingsmoment kan, indien vaak genoeg gebruikt, leiden tot herkenning. Op basis van deze 

redenatie is de verwachting dat zonder een evaluatie na afloop een lagere score zal worden 

behaald op alle vormen van kennis. Aan de andere kant vindt tijdens het proces van 

onderzoekend leren het evalueren plaats door het proces heen door de 

ondersteuningsmogelijkheden die instructeurs bieden. Door deze momenten wordt al een 

nadruk gelegd op het leren nadenken en het verwoorden van eigen oplossingsstrategieën 

(Dochy, Schelfhout & Janssens, 2003). Edelenbos en van Buuren (2005) noemen dit proces 

van proberen en aanpassen, van handelen en interpreteren, de lerende evaluatie die mogelijk 

van grotere waarde is dan een evaluatie gericht op alleen de uitkomsten. Op basis van deze 

redenatie is de verwachting dat kinderen dezelfde resultaten behalen als in dit onderzoek, 

zelfs zonder de evaluatie na afloop op de kant. 

Een ander deel waarop ingezet kan worden is de voorkennis van kinderen. Gekeken 

kan worden of een toename in voorkennis van invloed is op hypothesen die worden opgesteld 

en de redenatie tijdens de experimenteerfase en daarmee op het uiteindelijk zwemvaardiger 

worden. Het voorstel is om kinderen van de onderzoekend leren conditie declaratieve en 

conditionele zwemkennis op te laten doen in een periode voor aanvang op het leren 

zwemmen. Het voordeel van deze opzet is dat kinderen door visuele beelden uitleg en meer 

zicht krijgen op wat water is en wat water met het lichaam doet. De verwachting is dat 

kinderen meer declaratieve kennis vergaren en vervolgens ook beter kunnen verklaren 

waarom iets gebeurt in water. Een toename in conditionele kennis zal het gevolg zijn. Tevens  
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is de verwachting dat op basis van deze voorkennis kinderen nog beter in staat zijn 

voorspellingen te doen over verwachte uitkomsten (de Jong, 2006a) en zichzelf beter kunnen 

reguleren tijdens het leren zwemmen (Lee, Swinnen & Serrien,1994). Dit voordeel zal naar 

verwachting uitmonden in het sneller eigen maken van de zwemvaardigheid. 

Tot slot is de eerder aangehaalde duur van het onderzoek interessant om nader te 

bekijken. Verlening van het onderzoek naar 20 -30 weken zal in combinatie met voorgaande 

delen leiden tot meer kennis, begrip, verfijning van de zwembeweging en mogelijk tot sneller 

leren zwemmen. 

 

4.2 Aanbeveling voor het zwemonderwijs 

Op basis van de verkregen resultaten van dit onderzoek is de aanbeveling aan alle 

zweminstructeurs binnen het zwemonderwijs om op enige manier meer te doen met 

onderzoekend leren en daarmee met de factor kennis tijdens het leren zwemmen van kinderen. 

In dit onderzoek is het ervaringsgericht zwemmen aangehaald dat prima als basis kan dienen 

voor de lesopzet, maar dient aangevuld te worden met genoemde ondersteunings-

mogelijkheden in het proces van onderzoekend leren. Deze ondersteuningsmogelijkheden 

zorgen ervoor dat kinderen moeten nadenken over wat, hoe en waarom zij bewegingen 

uitvoeren of leren zwemmen. Het gevolg zal zijn het gebruik van aanwezige kennis van 

kinderen en door een proces van onderzoekend leren zullen kinderen begrijpen hoe zij leren 

zwemmen. Hiermee leren kinderen niet alleen zwemmen als veiligheidsmotief maar zijn zij in 

staat de eigen zwemvaardigheid een leven lang te verbeteren. 
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  Bijlagen 

Bijlage 1:  

Kennistest gericht op Declaratieve, Procedurele en Conditionele Kennis  

Algemeen: 

Vind je zwemmen leuk? 

 

Ja 

 

Nee 

 

    

Declaratieve en Conditionele kennis 

Weerstanden: 

1.Waar kun je makkelijker lopen? Op de kant of in het water? Kant Water Weet niet 

Waarom is dat zo? 

 

2.Wanneer gaat het lopen in water makkelijker? Als je … of . . Groot Klein Weet niet 

3.Wanneer gaat het lopen in water makkelijker? Als je … of 

…. 

Onder 

water 

Boven 

water 

Weet niet 

Hoe kan het dat het dan makkelijker gaat?    

4.Wat gebeurt er als je tegen het water aanduwt? Vooruit Niets Weet niet 

Hoe kan dat?    

    

Water breekt auditieve en visuele golven / lucht en water:    

5.Kun je onder water net zo goed iets horen als boven water? Ja Nee Weet niet 

Waarom kan dat wel/ niet?    

6.Kun je onder water ademhalen? Ja Nee Weet niet 

Waarom kan dat wel/ niet?    

7.Ziet een ring onder water er hetzelfde uit als boven water? Ja Nee Weet niet 

Hoe kan dat?    

8.Kun je onder water uitblazen? Ja Nee Weet niet 

Waarom wel/niet?    

    

Krachten van water op het lichaam / lucht is lichter dan 

water: 

   

9.Als je op je rug in het water gaat liggen blijf je dan drijven 

of ga je dan zinken?  

Drijven Zinken Weet niet 

Hoe kan dat? 

 

10.Moet je een grote hap lucht nemen om te blijven drijven?  Ja Nee Weet niet 

Waarom? 

 

11.Om goed te drijven moet je schuin (met je buik naar 

beneden) of horizontaal (plat in het water) liggen?  

Schuin Horizontaal Weet niet 

Waarom is dat zo? 

 

   

    

Invloed water op materiaal:    

12.Geef van de volgende materialen aan of het zinkt. Ballon Baksteen Bal 

(omcirkel het antwoord) Pion Buis Ring 

Hoe kan het dat gekozen voorwerpen zinken? 
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13.Zinkt iets waar veel lucht in zit naar de bodem? Ja Nee Weet niet 

Waarom wel/niet? 

 

14.Wat gebeurt er als je op een plankje ligt? Zinken Drijven Weet niet 

Waarom denk je dat? 

 

 

Procedurele kennis 

Weerstanden: 

Je wilt snel van de kant naar de lijn lopen. Hoe doe je dat?  

 

 

 

En hoe laat je zo weinig mogelijk water tegen je aan botsen? 

 

 

 

Water breekt auditieve en visuele golven / lucht en water: 

Waar haal je adem tijdens het zwemmen en waar blaas je uit? 

 

 

 

Wat moet je doen om een ring van de bodem te pakken? 

 

 

 

Krachten van water op het lichaam / lucht is lichter dan water: 

Wat moet je doen met ……. om te drijven op je rug in het water? 

Met je buik? 

 

Waar kijk je naar toe? 

 

Met je armen? 

 

 

Invloed water op materiaal: 

Je wilt boven water blijven. Welk voorwerp pak je? Waarom kies je voor dat voorwerp? 

 

 

Transfer: 

Je wilt rondjes op je rug naar de overkant zwemmen. Hoe doe je dat? 

 

 

 

Als je op je buik naar de overkant wilt zwemmen hoe doe je dat? 
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Bijlage 2:  

Motorische Observatielijst  

 

Niveaubeschrijvingen per basiselement 

Verticaal voortbewegen  

Niv. 1 Het  kind kan zelfstandig door het water lopen met de handen boven water. 

Niv. 2  Het  kind kan door het water lopen met gebruik van de handen. 

Niv. 3  Het  kind kan door het water ‘rennen’ met gebruik van de handen. 

Niv. 4  Het  kind kan achteruit door het water lopen. 

Niv. 5  Het kind kan lopen door het water waarbij het vrij beweegt in andere richtingen (links en 

rechts, voor en achter) 

Niv. 6 Het kind kan zich verplaatsen in verticale houding waarbij de voeten de grond niet raken. 

Hierbij mag gebruik worden gemaakt van drijfmiddelen. 

 

Onder water  

Niv. 1 Het kind kan met de oren, neus en mond onder water. 

Niv. 2  Het kind kan met het gezicht 2 tellen onder water waarbij het staat op de bodem.  

Niv. 3  Het kind kan met het gezicht 2 tellen onder water met voeten van de bodem.  

Niv. 4  Het kind kan een voorwerp, met de handen, van de bodem pakken. (diepte 80 cm) 

Niv. 5  Het kind is in staat om meerdere voorwerpen in 1 keer van de bodem te halen waarbij de 

voorwerpen minimaal 30 cm uit elkaar liggen. 

Niv. 6  Het kind kan uit stand door het rode gat zwemmen. (diepte 0.40 cm) 

Niv. 7  Het kind kan zonder boven komen eerst door het rode gat en aansluitend door een hoepel, die 

op 1 meter achter het gaat ligt, zwemmen.  

 

Drijven op de rug 

Voorwaarde niv. 2 onder water 

Niv. 1  Het kind kan na afzet van de bodem, met manuele ondersteuning, op de rug kantelen, 

eventueel met hulpmiddel. 

Niv. 2  Het kind kan na afzet van de bodem zelfstandig tot drijfligging op de rug komen, eventueel 

met hulpmiddel. 

Niv. 3  Het kind kan na afzet  van de bodem 3 sec. drijven (stil liggen in het water), waarbij de  

 oren in het water zijn en de buik tegen het wateroppervlak aan is, eventueel met hulpmiddel.  

Niv. 4  Het kind kan na afzet  van de kant 6 sec.  drijven (stil liggen in het water), waarbij de oren in  
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het water zijn en de buik tegen het wateroppervlak aan is, eventueel met hulpmiddel. 

Niv. 5 Het kind kan na afzet  van de bodem 3 sec. drijven (stil liggen in het water), waarbij de  

oren in het water zijn en de buik tegen het wateroppervlak aan is. Dit alles zonder hulpmiddel.  

Niv. 6  Het kind kan na afzet  van de kant 6 sec.  drijven (stil liggen in het water), waarbij de oren in  

het water zijn en de buik tegen het wateroppervlak aan is, eventueel met hulpmiddel. 

 

Horizontaal voortbewegen op de rug 

Voorwaarde niv. 3 drijven op de rug 

Niv. 1  Het kind ligt in het water en verplaatst zich dmv trappel bewegen in horizontale richting over 

een afstand van minimaal 3 meter. Hierbij mag gebruik worden gemaakt van een hulpmiddel.  

Niv. 2  Het kind ligt in het water en maakt een ongecontroleerde ronde beweging met benen. Hierbij 

mag gebruik worden gemaakt van een hulpmiddel. 

Niv. 3  Het kind ligt horizontaal in het water en verplaatst zich dmv trappel bewegen in horizontale 

richting over een afstand van minimaal 5 meter. Hierbij mag gebruik worden gemaakt van een 

hulpmiddel. 

Niv. 4 Het kind ligt horizontaal in het water en maakt een regelmatige ronde beweging met benen.  

De armen mogen actief gebruikt worden of er wordt gebruik gemaakt van een hulpmiddel.  

Niv. 5  Het kind ligt horizontaal in het water en verplaatst zich dmv trappel bewegen in horizontale 

richting over een afstand van minimaal 3 meter.  

Niv. 6  Het kind ligt horizontaal in het water en maakt een ronde beweging met benen, waarbij het 

kind de benen laat vallen, er worden pipovoeten gemaakt en de benen worden gesloten. De 

beweging levert nog weinig stuwing.  

Niv. 7  Het kind ligt horizontaal in het water en maakt een ronde beweging met benen, waarbij het 

kind de benen laat vallen, er worden pipovoeten gemaakt en de benen worden gesloten. Er kan 

minimaal 5 meter worden overbrugd, zonder te staan 
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Bijlage 3a:  

Uitwerking Les 2 voor de Conditie Onderzoekend leren 

Les 2 Thema: Weerstand van het water Materiaal 

Doel:  Kennis van weerstanden en materialen Presentielijst, stuurkaart 1,2,3 en 4. Materiaal: plankjes, 
gele mat, zink materiaal van de kaart. 

Tijd Oefening Accenten begeleiding Organisatie 

3 

min 

Terugkoppeling vorige les  
Wat hebben we de vorige les gedaan?  
Wat zijn we te weten gekomen?  
Nogmaals uitleggen: 
Vertellen dat je water kunt wegduwen omdat het een 
sterk laagje is waar je tegen af kunt zetten. Vertellen 
dat water langzaam is omdat het dik en zwaarder is 
dan lucht. Kaarten bij de uitleg pakken.  

Kennis terug halen  

 

Vragenderwijs de kennis van 
de week ervoor terug halen. 
Er voor zorgen dat iedereen 
het zich weer even herinnert.  

 

10  

Min 

 

Stuurkaart kennis van materiaal 1,2  
Leg uit wat er op de plaatjes staat en laat de leerling 
een hypothese stellen door een smiley op zijn keuze 
neer te leggen. Vraag daarbij om de redenering.  
 
Laat de kinderen de oefening uitvoeren (meerdere 
keren) en vraag tussendoor wat ze gaan doen en 
waarom?  
Help waar nodig bij de uitvoering 
 
Nadat beide oefeningen zijn uitgevoerd terug naar de 
kaart en opnieuw de vraag stellen en vragen of ze de 
smiley ook anders neer willen leggen. Vraag waarom 

de smiley daar blijft of wordt neergelegd. Geef 
indien nodig het juiste antwoord en/of 
toelichting. 

Welke van de onderstaande 
materialen zinkt? 
Welke zinkt het snelst?  
 

 

 

Kennis toepassen  

Vragenderwijs  
Kinderen gaan zelf aan de 
slag, en moeten tot de 
conclusie komen: iets met 
hoge dichtheid zinkt sneller 
dan iets met lage dichtheid. 

 
Positief coachen. Kinderen 
bevestiging geven dat ze het 
goed doen.  
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4 min 

Als alle kinderen klaar zijn: spel  
Ren zo snel mogelijk naar de gele mat, elke keer mag 
je 1 voorwerp mee nemen, maar het moet zinken!  
Deze leg je bij je eigen pion. Je krijgt 1 punt voor elk 
voorwerp dat zinkt. Blijft iets drijven dan krijg je daar 
geen punten voor. 

   

10 

min 

Stuurkaart voortbewegen 3,4,5 

De stuurkaart wordt uitgelegd dan gaan de kinderen 
samen met hun lesgever aan de slag. Probeer de 
kinderen zo veel mogelijk gescheiden te houden! 

Achteruit lopen met gebruik 
van armen 
Waar voel je druk? 
Wat gebeurt er als je gaat 
rennen en dan opeens 
stopt?  
Conclusie: water is traag  
 

Kinderen laten voelen wat het 
water doet. Op het moment 
dat de oefening er niet goed 
uitkomt, oefening aanpassen.  
 

 

 
3 
min 
 
 

spel  
Leg een plankje voor je neer. Probeer het plankje nu 
naar de overkant te brengen, zonder dat je deze 
aanraakt! 

Probleem oplossen door 
middel van druk van het 
water 

Positief coachen  

 

Evalueren.  
Wat hebben we vandaag gedaan? 
Kaarten erbij pakken ->  
Wat heb je vandaag geleerd? 
Per kaart het feitje kunnen benoemen  
 

Check of iedereen de lesstof 
heeft begrepen, de feitjes 
ook echt blijven hangen.  

Vertellen dat zware 
voorwerpen zinken, lichte 
voorwerpen blijven drijven. 
Dat komt doordat lichte 
voorwerpen omhoog geduwd 
kunnen worden door het 
water. Zware voorwerpen 
niet. Herhalen water is traag. 
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Bijlage 3b:  

Uitwerking Les 2 voor Conditie Directe Instructie  

Les 
2 

Doelstellingen Materiaal 

 Te water 3 Het kind kan zelfstandig in het ondiepe dicht bij de kant in het water springen. 
Voortbew. 3 Het  kind kan door het water lopen met gebruik van de handen. 
Onder water 1 Het kind kan met delen van het gezicht onder water. 

Veel plankjes, blaasbollen, 2 pionnen, 
flexibeams + houders (= tunnel), oranje 
pop, eventueel oranje slierten 

Tijd Oefening Accenten Organisatie 

3 
min 

Terugkoppeling van de vorige les. 
Wat hebben we gedaan en wat kunnen we 
allemaal al. 

  

 
10 
min 
 
 
 
 

Bewegen met materiaal =Torenspel  
Het bad ligt vol plankjes, wie bouwt de hoogste 
plankjesstapel 2 m van de kant. 
Alleen of in teams (bv. Jongens vs. meisjes) 

*Kinderen krijgen een kurkje en een buis en lopen 
hiermee naar verschillende plekken in het bad 
*Verplaats je nu naar verschillende plekken zonder 
de grond aan te raken 
* Als je het kunt ook met gebruik van de armen je 
verplaatsen maar zonder de voeten aan de grond. 
 
  

 
 
4 
min 
 
 
 
 

Schattenroof 
Lesgever in het midden de kinderen op de kant. De 
kinderen moeten de schatten van de mat stelen 
door naar de mat te rennen en de voorwerpen 
terug te brengen naar de kant. Maar denk om de 
bewaker van de schat (juf of meester)  
 

Ren zo snel mogelijk naar de mat. Per keer mag je 
maar 1 voorwerp meenemen. Wat je hebt 
meegenomen leg je bij de eigen pion. Je krijgt 1 
punt voor elk voorwerp dat je bij de eigen pion 
hebt terug gebracht. 
 
 

 

2 m 
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10 
min 
 
 
 
 

Zeeroversspel 
De schat is gestolen door de zeerover. 
Klim op de kant (het schip) en pak de schat 
(blaasbol). Dan snel te water en voorzichtig langs 
de zeerover van pylon tot pylon (hoofd in water: 
hij mag je niet zien). Snel naar en door de geheime 
tunnel (flexibeams) en schat naar kant blazen.  

Tunnel evt. op plaats houden met oranje slierten 
Stimuleer kinderen met gezicht in water te gaan 
wanneer ze langs zeerover lopen en door geheime 
tunnel gaan. (zo min mogelijk boven water 
komen!) 
 
 
 

 

 
3 
min 
 
 

Zevensprong 
In kring liedje zingen. Bij elk getal een ander deel 
van het hoofd in water. 

Handen vast en rondjes lopen tijdens liedje. 
Verschillende delen hoofd in water. 
Einde: iets doen waarbij kinderen opvallen. 

 

 

blazen naar kant 

bak met 

blaasbollen 


