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1 Inleiding  
 

 

 
 

 

1.1 Relevantie en doel van het onderzoek 
 

Sinds 1999 maken ‘vaardigheden’ deel uit van het curriculum van het voortgezet 

onderwijs. Deze betreffen algemene vaardigheden voor alle schoolvakken en 

specifieke ‘vaardigheden’ per cluster van vakken.   

Met de invoering van de algemene vaardigheden, waaraan alle schoolvakken een 

bijdrage moeten leveren, wordt een pedagogisch-didactische verandering beoogd 

die inhoudt dat leerlingen in de Tweede Fase meer worden uitgedaagd om eigen 

verantwoordelijkheid te nemen voor hun leren. Om deze zelfstandigheid aan te 

kunnen, moeten leerlingen leren hun eigen leerproces te reguleren (Boekaerts & 

Simons, 1995). Als leerlingen dat kunnen, dan zijn zij beter toegerust voor 

vervolgstudies in het hoger onderwijs (Visser ’t Hooft, 1998). 

De ‘vaardigheden’ in de Tweede Fase programma’s van het cluster scheikunde, 

natuurkunde, biologie en algemene natuurwetenschappen zijn identiek 

geformuleerd. Deze gelijkluidende formulering beoogt samenhang tussen deze 

schoolvakken zichtbaar te maken. Mede gelet op wensen uit het hoger onderwijs is 

het domein ‘vaardigheden’ voor deze programma’s nader uitgewerkt in de 

subdomeinen: taalvaardigheden, reken/wiskundige vaardigheden, informatie-

vaardigheden, technisch-instrumentele vaardigheden, ontwerpvaardigheden en 

onderzoeksvaardigheden. Het in dit proefschrift gepresenteerde onderzoek richt 

zich op ‘onderzoeksvaardigheden’.  

De doelstelling, bètaleerlingen ‘onderzoeksvaardigheden’ te onderwijzen, is door de 

Stuurgroep Profiel Tweede Fase Voorgezet Onderwijs (1995) als volgt 

geformuleerd: 
“Leerlingen verwerven kennis van en inzicht in de beginselen van de methoden 

waarmee binnen de natuurwetenschappen kennis verzameld kan worden en kunnen hun 

kennis en vaardigheden in deze vakken gebruiken om nieuwe kennis op te doen en/of 

nieuwe vaardigheden te ontwikkelen”. 

Internationaal wordt de verwerving van kennis en inzicht door de leerlingen 

betreffende methoden van kennisontwikkeling in de natuurwetenschappen niet 

alleen van belang gevonden binnen het natuurwetenschappelijk onderwijs, maar 

ook relevant geacht voor het functioneren van leerlingen in het dagelijks leven 

(National Research Council, 1996; Millar & Osborne, 2000). Het belang hiervan 

wordt onderstreept door het gegeven dat de media dagelijks onderzoeksresultaten 

presenteren. Die kunnen verwondering bij de lezende of kijkende leerling wekken, 



Hoofdstuk 1 

 

2 

zoals het bericht “Chemici maken Borromeaanse ringen op moleculaire schaal” 

(Van Nieuwstadt, 2004), en ook hun studiekeuze en leefpatroon beïnvloeden.   

Nu het Tweede Fase examenprogramma voor de natuurwetenschappen de eis stelt 

dat de leerlingen adequate kennis en vaardigheden betreffende het doen van 

onderzoek verwerven, rijst de vraag hoe het onderwijs met het oog daarop moet 

worden ingericht. 

 

In de examenprogramma’s van de natuurwetenschappen voor de Tweede Fase is het 

‘subdomein onderzoeksvaardigheden’ uitgewerkt in eindtermen: de beoogde doelen 

voor de leerlingen (tabel 1.1). Het opnemen van zulke eindtermen in de 

examenprogramma’s betekent dat de wet van scholen verlangt dat ze leerlingen in 

de profielen Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek zodanig opleiden, dat zij 

aan het eind van het voorgezet onderwijs zelfstandig onderzoek kunnen doen. 

Leerlingenpractica hebben een lange traditie in het schoolvak scheikunde. Al in 

1948 bepleitte Koning een inleidend stoffenpracticum voor leerlingen die starten 

met het schoolvak scheikunde. Dit idee inspireerde De Miranda (1955) en Roest 

(1965) tot de oprichting van de Werkgroep Empirische Inleiding, die  propageerde 

dat leerlingen de leerstof niet alleen langs verbale weg moeten ervaren, maar ook 

zelf waargenomen verschijnselen moeten kunnen duiden. Een andere werkgroep, in 

1966 gestart door Posthumus, heeft een leergang ‘Theorie Uit Experimenten’ 

ontwikkeld met een sterke nadruk op kennisverwerving uit experimenten. Bij de 

invoering van de Mammoetwet in 1968 werd de Commissie Modernisering 

Leerplan Scheikunde ingesteld. De werkzaamheden van deze tot 1977 actief zijnde 

commissie hebben geleid tot een prominente rol van het leerlingenpracticum in het 

hedendaagse scheikundeonderwijs. Deze leerlingenpractica beogen leerlingen naast 

theoretische kennis ook praktische technieken bij te brengen, echter niet om 

onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen. Tussen de eindtermen betreffende 

‘onderzoeksvaardigheden’ van het Tweede Fase scheikunde-examenprogramma 

(tabel 1.1) en de voormalige leerlingenpractica in het scheikundeonderwijs gaapt 

dan ook een kloof. 

 

Subdomein: Onderzoeksvaardigheden 

De kandidaat kan: 

-  een natuurwetenschappelijk probleem herkennen en specificeren. 

-  verbanden leggen tussen probleemstelling, hypothesen, gegevens en aanwezige natuur-

wetenschappelijke voorkennis. 

-  een natuurwetenschappelijk probleem herleiden tot een onderzoeksvraag. 

- hypothesen opstellen en verwachtingen formuleren. 

- prioriteiten, mogelijkheden en randvoorwaarden vaststellen om een natuurwetenschap-

pelijk onderzoek uit te voeren. 

- een werkplan maken voor het uitvoeren van een natuurwetenschappelijk onderzoek ter 

beantwoording van een onderzoeksvraag. 

- relevante waarnemingen verrichten en (meet)gegevens verzamelen. 

- conclusies trekken op grond van verzamelde gegevens van uitgevoerd onderzoek. 

- oplossing, onderzoeksgegevens, resultaat en conclusies evalueren. 

Tabel 1.1: Eindtermen van het subdomein onderzoeksvaardigheden in het Tweede Fase 

scheikunde-examenprogramma. 

 

Voor scheikundedocenten die vanouds vertrouwd zijn met leerlingenpractica en 

praktische schoolonderzoeken is het een grote omschakeling naar een 

onderwijspraktijk waarin de Tweede Fase leerlingen zelf onderzoek gaan doen. 
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Daarbij komt dat de eindtermen (tabel 1.1) niets omtrent de vereiste 

scheikundekennis bepalen, waardoor de docenten niet weten wat de leerlingen zich 

op dat gebied eigen moeten maken. Bovendien suggereert de term 

‘onderzoeksvaardigheden’ iets dat losstaat van verwerving van vakinhoudelijke 

kennis, terwijl in het doen van onderzoek vaardigheden en vakinhoudelijke kennis 

toch evident op elkaar betrokken zijn. Daarom wordt in het hier beschreven 

onderzoek de voorkeur gegeven aan de term ‘leren onderzoeken’.  

Onderzoek van Stokking & Van der Schaaf (2000) wijst uit dat, bij de start van de 

Tweede Fase, docenten de leerdoelen bij ‘onderzoeksvaardigheden’ vooral zien in 

het perspectief van het verwerven van vakkennis, zelfstandig leren werken en leren, 

en de afzonderlijke eindtermen van het examenprogramma. Zij constateren dat de 

meeste docenten het leerproces van hun leerlingen bij ‘onderzoeksvaardigheden’ 

weinig adequaat begeleiden, namelijk toegesneden op de afzonderlijke eindtermen. 

De beoordeling door de docenten richt zich meer op uiterlijkheden van de prestaties 

van de leerlingen dan op verworven kennis en vaardigheden. De onderzoeks-

uitkomsten wijzen erop dat docenten vooralsnog weinig grip hebben op de 

leerdoelen van ‘leren onderzoeken’. Zij weten niet goed welke opdrachten, 

instructie en begeleiding het leerproces bij ‘leren onderzoeken’ effectief doen zijn 

en waarop de beoordeling zich moet richten. Deze bevindingen worden onderstreept 

door de bevinding van Hubers (2003) dat: 
“Met name de natuur- en scheikundedocenten verwachten dat leerlingen tijdens het 

uitvoeren van (onderzoeks-)practica impliciet wat leren over onderzoek” (blz. 85). 

Een en ander wijst uit dat het voor docenten een probleem is hoe zij de eindtermen 

van het examenprogramma in de onderwijspraktijk moeten operationaliseren.  

 

Het zojuist gesignaleerde probleem van de docenten roept de vraag op wat het 

onderzoek van natuurwetenschappelijk onderwijs leert met betrekking tot de 

didactiek van het ‘leren onderzoeken’. Uit de overzichtstudies van Lazarowitz & 

Tamir (1994) en Lunetta (1998) blijkt dat daarover nog allerminst overeenstemming 

bestaat.  

Het ontbreken van consensus onder onderzoekers noopt tot een theoretische 

verkenning van wat onderzoek doen behelst en wat didactisch onderzoek aan inzichten 

heeft opgeleverd voor de wijze waarop onderwijs voor ‘leren onderzoeken’ moet 

worden ingericht. 

 

Het opnemen van ‘onderzoeksvaardigheden’ in het scheikunde-examenprogramma 

voor de Tweede Fase vwo, de problemen van de docenten bij het operationaliseren 

daarvan en het ontbreken van consensus onder onderzoekers over de didactiek voor 

‘leren onderzoeken’ vormen de redenen tot het onderzoek waarvan dit proefschrift 

verslag doet. Dit onderzoek, met betrekking tot scheikundeonderwijs voor ‘leren 

onderzoeken’, maakt deel uit van het onderzoeksprogramma ‘Kennisontwikkeling 

tussen theorie en praktijk’ van het Onderwijscentrum van de Vrije Universiteit 

(Beishuizen, Van der Schee & Lunenberg, 2004). 

Het doel van het onderzoek is richtlijnen te formuleren voor het ontwerpen van 

effectief scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’ in de Tweede Fase van het 

vwo. Deze richtlijnen moeten gebaseerd zijn op een theoretisch kader en op toetsing 

in de scheikundeonderwijspraktijk. 

De centrale vraag in het onderzoek, dat in dit proefschrift beschreven wordt, is: 

Welke kenmerken maken een ontwerp van scheikundeonderwijs voor ‘leren 

onderzoeken’ in de Tweede Fase van het vwo effectief? 
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Eerst is aan de hand van een literatuuronderzoek bepaald welke theoretische 

uitgangspunten en strategische noties ten grondslag kunnen worden gelegd aan het 

ontwerpen van scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’. In het literatuur-

onderzoek is tevens gezocht naar gedocumenteerde en gevalideerde oplossingen 

voor problemen van zowel leerlingen bij ‘leren onderzoeken’ als van docenten bij 

het realiseren van onderwijs in ‘leren onderzoeken’. Daarnaast is de feitelijke 

situatie van docenten en leerlingen bij onderwijs voor ‘leren onderzoeken’ 

onderzocht. Op basis van praktijkdiagnose en literatuuronderzoek is een ontwerp 

van scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’ opgesteld. Dit ontwerp, waarin 

leerlingen een onderzoeksopdracht krijgen onder de titel ‘Diffusie: bewegende 

deeltjes’, is vervolgens in de onderwijspraktijk van 5 docenten en hun 80 vwo-5-

leerlingen op effectiviteit getoetst. De uitkomsten van deze toetsing zijn gebruikt 

voor het formuleren van richtlijnen voor het ontwerpen van scheikundeonderwijs 

voor ‘leren onderzoeken’ in de Tweede Fase van het vwo.  

Met inachtneming van die richtlijnen zijn inmiddels al twee verdere 

onderwijsontwerpen voor ‘leren onderzoeken’ gemaakt waarin vwo-5-leerlingen 

onderzoeksopdrachten krijgen onder de titels ‘Traditionele en moderne zeep: 

waswerking’ en ‘Cola and Teeth’. Deze zijn achtereenvolgens in 2003 en 2004 

uitgevoerd. Daaraan hebben respectievelijk 9 en 19 scheikundedocenten van 8 en 

16 scholen met 124 (60 teams) en 286 leerlingen (140 teams) deelgenomen. De 

evaluatie van déze onderwijsontwerpen valt buiten het bestek van dit proefschrift; 

er wordt slechts zijdelings aan gerefereerd.  

 

Om de scheikundeonderwijspraktijk doelmatig te kunnen betrekken in het 

onderzoek, vormde de onderzoekster in 1997 met 5 scheikundedocenten van 5 

verschillende scholen een ‘docentennetwerk’. Dit netwerk is nog steeds actief. De 

docenten doen aan het onderzoek mee op grond van hun interesse in het 

ontwikkelen van scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’. Zij zijn 

gemotiveerd tot het participeren in zowel het ontwerpen als het uitvoeren en 

evalueren van onderzoeksopdrachten. Hun inbreng krijgt gestalte op zeswekelijkse 

netwerkbijeenkomsten. Door deze bijeenkomsten raken zij vertrouwd met elkaars 

praktijk, terwijl de onderzoekster in staat wordt gesteld om theoretische noties te 

spiegelen aan praktische bevindingen. 

 

 

1.2 Structuur van dit proefschrift  
 

Hoofdstuk 2 betreft het theoretische perspectief van het in dit proefschrift 

gepresenteerde onderzoek, de onderzoeksvragen en het onderzoeksdesign.  

Het onderzoek naar de beginsituatie van de 5 netwerkdocenten bij het ontwikkelen 

van scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’ is beschreven in hoofdstuk 3. 

Vervolgens komt in hoofdstuk 4 het onderzoek naar de beginsituatie van Tweede 

Fase vwo-leerlingen bij het leren onderzoeken aan de orde.  

Het theoretische perspectief en de resultaten van het onderzoek naar de 

beginsituatie van de docenten en de leerlingen vormen samen de basis van een 

onderwijsontwerp van vwo-5-scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’ 

(hoofdstuk 5).  

De hoofdstukken 6 en 7 behandelen respectievelijk de uitvoerbaarheid van het 

onderwijsontwerp in de praktijk van het scheikundeonderwijs en de daarmee 

bereikte leerresultaten.  
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De evaluatie van het onderwijsontwerp als geheel geschiedt in hoofdstuk 8. 

In hoofdstuk 9 spiegelt de onderzoekster de uitkomst van het onderzoek aan het 

theoretisch perspectief, geeft zij antwoord op de centrale vraag van dit proefschrift 

en baseert zij daarop richtlijnen voor het ontwerpen van scheikundeonderwijs voor 

‘leren onderzoeken’ in de Tweede Fase van het vwo. Voorts wordt teruggekeken op 

het onderzoeksdesign en worden suggesties voor verder onderzoek gedaan. 
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