
Het gatenartikel 
 
 
Het aanbieden van een gatenartikel is een manier om studenten tot 
kritische reflectie op wetenschappelijke informatie te brengen. Het is een 
voorbeeld van een werkvorm waarbij de student in een expertrol wordt 
geplaatst: de student meet zich aan de wetenschappelijke kwaliteiten van 
de auteur door kritische beschouwing van het artikel. Verder zet de 
opdracht de student aan actief en creatief te werk te gaan. Daarnaast 
heeft de opdracht een hoog realiteitsgehalte. Bovendien wordt de student 
gedwongen de hele empirische cyclus te ‘doorlopen’.  
 
 
Werkwijze 
 
1 De docent deelt een wetenschappelijk artikel uit, waarin een ‘gat’ zit: 

één paragraaf, bijvoorbeeld de conclusies, is weggelaten; 
2 Elke student bestudeert het artikel en schrijft, op basis van de aan-

wezige informatie, de ontbrekende paragraaf; 
3 De studenten krijgen het oorspronkelijke (volledige) artikel en verge-

lijken de eigen paragraaf met het origineel. 
  
 
Opmerkingen 
 

• Afhankelijk van de deelvaardigheid waar de student zich in 
bekwaamt, kan de docent het ‘gat’ laten vallen in: het formuleren van 
een passende probleemstelling, hypothese, werkhypothese, 
werkwijze, conclusie, of discussie. 

• Het gatenartikel kan voor veel doeleinden gebruikt worden, 
bijvoorbeeld als een vorm van kennisverwerving (het is een 
prikkelende variant op de opdracht artikelen te bestuderen), maar 
ook als opstap voorafgaand aan een uit te voeren experiment 
(formuleren van eigen hypothese op basis van bevindingen uit 
onderzoek, formuleren van onderzoeksvragen, kiezen voor 
onderzoeksmethode en werkwijze etc.). 

• Er zijn talloze varianten denkbaar:  

− Een ‘spoor’ uit het artikel wordt weggelaten (subprobleemstelljng, 
bijbehorende deelmethode, deelresultaten en deelconclusie); 

− Een video wordt stilgezet, of alleen de eindscène wordt vertoond; 
de groep bedenkt de eindscène resp. de voorafgaande gebeurte-
nis(sen);  

− Een student houdt een mondelinge presentatie, maar geeft (nog) 
niet zijn of haar conclusie; die moet de groep afleiden; 

− Een artikel wordt stap voor stap onthuld: eerst wordt alleen de 
probleemstelling gegeven, de groep voorspelt de bijbehorende 
methode; de methode wordt onthuld, de groep voorspelt de resul-
taten, de resultaten worden onthuld, de groep voorspelt de 
conclusie; de conclusie wordt onthuld, de groep evalueert het 
artikel; 



− De methode wordt weggelaten, studenten bedenken het design 
dat tot de gevonden resultaten moet leiden en voeren dat 
onderzoek uit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Over dit document 
 

Deze werkvorm is afkomstig uit Milus, J,. Oost, H. en Holleman, W. 
(2001). Werken aan Academische vorming. Ideeën voor actief leren in de 
onderwijspraktijk. Utrecht: Universiteit Utrecht (IVLOS).  
U mag dit materiaal gebruiken indien u de bron correct vermeldt en indien 
u zelf ook uw materiaal deelt via de website. 


