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2  Theoretisch perspectief en onderzoeksdesign 
 

 

 
 

 

2.1 Inleiding 
 

Het onderzoek waarvan in dit proefschrift verslag wordt gedaan, heeft ten doel 

richtlijnen te formuleren voor het ontwerpen van effectief scheikundeonderwijs 

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

operationaliseren van dit onderzoeksdoel wordt eerst een verkenning van 

theoretische inzichten uitgevoerd (2.2). In deze verkenning wordt, ten eerste, 

nagegaan wat karakteristiek is voor natuurwetenschappelijk ‘onderzoeken’. Ten 

tweede wordt een model voor het ontwerpen van scheikundeonderwijs voor ‘leren 

onderzoeken’ opgesteld. Om dit model te verfijnen wordt nader verkend wat 

onderzoek doen betekent voor de leerling en de docent. Ten derde wordt onderzocht 

welke strategieën de literatuur biedt voor het ontwikkelen van onderzoeksgericht 

scheikundeonderwijs. 

Vervolgens worden de theoretische uitgangspunten samengevat, voorlopige 

richtlijnen voor het ontwerpen van scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’ 

opgesteld en de onderzoeksvragen geformuleerd (2.3). 

Tenslotte komt het onderzoeksdesign aan de orde. Dit omvat een verantwoording 

van de gekozen onderzoeksmethode en een uiteenzetting van de opzet van het 

onderzoek (2.4). 

 

 

2.2  Theoretisch perspectief 
 

2.2.1 Natuurwetenschappelijk ‘onderzoeken’ 

Over de status van natuurwetenschappelijke kennis en de aard van de 

natuurwetenschappelijke onderzoeksmethode discussiëren vooral wetenschaps-

filosofen, -sociologen en -historici (Chalmers, 1999). Deze discussie, die al lange 

tijd gaande is, wordt hier kort samengevat en in de volgende paragraaf gebruikt om 

na te gaan of visies en ideeën over natuurwetenschappelijke kennisontwikkeling en 

over de universaliteit van haar methode bruikbaar zijn om scheikundeonderwijs te 

ontwikkelen waardoor vwo-leerlingen in de Tweede Fase kunnen ‘leren 

onderzoeken’.  

Rond 1900 wordt in de Wiener Kreis kennis alleen maar als wetenschappelijk 

bestempeld als zij uit de empirie is afgeleid. Beweringen over wetenschappelijke 

kennis beperken zich, in het empirisme, tot waarneembare grootheden; een visie die 
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nauwelijks of geen ruimte biedt voor het zoeken naar verklaringen waarbij het niet-

waarneembare een rol speelt.  

De daarop volgende filosofische stroming, het logisch positivisme, stelt dat 

wetenschappers uitgaan van theorieën over verschijnselen en die theorieën door 

empirische toetsing, logische analyse en deductie trachten te bevestigen. 

Wetenschappelijke kennis wordt in het logisch positivisme ten opzichte van het 

empirisme uitgebreid met theorieën, modellen en ideeën. Het logisch positivisme 

heeft als uitgangspunt dat wetenschappelijke kennis wordt verkregen door een 

combinatie van empirie en logische deductie, met als resultaat dat het waar zijn van 

wetenschappelijke kennis kan worden bewezen.  

Hiertegenover stelt Popper (1959) dat empirische toetsing alleen maar kan laten 

zien dat een theorie niet waar is; een theorie kan slechts ‘gefalsificeerd’ worden. 

Volgens hem betekent onderzoek dat wetenschappers hypothesen opstellen en dan 

logisch deduceren vanuit de hypothese plus de empirische resultaten. Hij ziet 

wetenschappelijke kennis als een geheel van theorieën, hypothesen, empirische 

toetsing en resultaten dat altijd incompleet is en een principieel voorlopig karakter 

heeft. Hierbij is kritisch denken volgens hem essentieel voor de groei van 

wetenschappelijke kennis. De acceptatie van deze kennis is uiteindelijk een 

beslissing die door de wetenschappelijke gemeenschap wordt genomen. Volgens 

veel wetenschapsfilosofen – ook Popper zelf onderkent dit – is aan het falsificatie-

concept wezenlijk problematisch dat alle observaties gekleurd zijn door de 

theoretische noties van de waarnemer. Hierdoor kan een andere theorie dan die 

welke wordt getest, interfereren en is nooit precies helder wat wordt gefalsificeerd 

(Mulkay, 1979).  

Kuhn (1970) is door bestudering van de wijze waarop wetenschappers in de loop 

der tijd te werk gingen en hun resultaten bereikten, tot zijn inzicht gekomen dat 

wetenschappelijke kennis ook ‘schoksgewijs’ tot stand komt, door discontinue 

wijzingen in theorieën, modellen, ideeën en standpunten. Voor een geheel van 

modellen, ideeën en standpunten die onderling voldoende consistentie hebben, 

introduceert hij het begrip paradigma; één overheersende theorie waarbinnen de 

waarnemingen in een onderzoeksgebied worden geïnterpreteerd. Als weten-

schappers sterk overtuigd zijn van de geldigheid van een bepaalde theorie, dan – zo 

stelt hij – zullen conflicterende waarnemingen maar zeer moeilijk worden 

geaccepteerd. Zo hield de flogistontheorie van Stahl, ter verklaring van het 

verschijnsel verbranding, lang stand in de toenmalige, 18
de

-eeuwse, gemeenschap 

van scheikundigen als Priestley, Cavendish en Scheele (Hooykaas, 1971). Deze 

theorie verloor pas haar verklaringskracht nadat Priestley waarnam dat een 

verbranding in lucht met extra zuurstof – verkregen uit het verhitten van 

kwik(II)oxide – feller is dan in lucht zonder extra zuurstof. Overigens verklaarde 

Priestley zelf deze waarneming nog steeds met de flogistontheorie. Een 

paradigmaverschuiving – een wetenschappelijke revolutie – trad pas op toen 

Lavoisier verbranding verklaarde in termen van zuurstof en oxides en niet in termen 

van ‘geflogistiseerde’ en ‘gedeflogistiseerde’ lucht.  

Verder betoogt Kuhn dat het leeuwendeel van het werk van wetenschappers normal 

science is. Hierbij is het doel van wetenschappers niet om het paradigma omver te 

werpen, maar geeft het paradigma juist richting aan het onderzoek; wetenschappers 

zijn dan vooral bezig met het ‘oplossen van puzzels’ binnen het heersende 

paradigma. Hij beschrijft de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis als een 

opeenvolging van relatief lange perioden van normal science onder een bepaald 

paradigma, afgewisseld door korte perioden van wetenschappelijke revoluties, 
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waarin het oude paradigma wordt vervangen door het nieuwe. Verder hangt zo’n 

paradigmaverschuiving volgens hem niet alleen af van logisch redeneren maar ook 

van psychologische factoren in het werk van wetenschappers.  

Over de stelling van Feyerabend (1970) dat er niet één wetenschappelijke methode 

bestaat waarmee wetenschappers kennis genereren, is veel discussie ontstaan. 

Volgens Feyerabend zijn voor onderscheiden wetenschapgebieden verschillende 

onderzoeksmethoden ontwikkeld en ontstaan door het gebruik van nieuwe 

methoden nieuwe perspectieven op een mogelijke paradigmaverschuiving. In zijn 

optiek is voor een wetenschappelijke methode kenmerkend: anything goes. Deze 

uitspraak is berucht, en de discussies daarover laten vooral zien, dat onder 

wetenschapsfilosofen, -sociologen en -historici geen consensus bestaat over de 

wetenschappelijke methode (Chalmers, 1999). 

Smits (2003) concludeert op grond van zijn verkenning van het domein van de 

wetenschapsfilosofie hierover:  
 “… dat een eenduidige methodiek voor het beoefenen van wetenschap niet bestaat … ” 

(blz. 19). 

 

Deze discussie levert weliswaar geen consensus op over het al dan niet voorhanden 

zijn van één wetenschappelijke methode om kennis te genereren, maar wel over de 

volgende twee inzichten. Allereerst tekent zich het breed gedragen inzicht af dat 

waarnemingen altijd theoretisch gekleurd zijn. Verder nemen wetenschapsfilosofen, 

-sociologen en -historici aan dat wetenschappelijk onderzoek veeleer een ambacht 

is dan een proces waarin een vaste set van regels of een hiërarchie van processen 

wordt gevolgd. De onderzoeker neemt op ambachtelijke wijze belangrijke 

beslissingen over onder meer wat te onderzoeken en te observeren, welke 

observaties van belang zijn en hoe de verzamelde gegevens te verwerken en te 

interpreteren (Polanyi, 1958; Ravetz, 1971). Deze visie vindt ook gehoor bij 

natuurwetenschappelijke onderwijsonderzoekers (Woolnough, 1989; Jenkins, 1999; 

Hodson, 1993). Hodson, bijvoorbeeld, omschrijft wetenschappelijk onderzoek als:  
 “… a holistic and fluid activity, not a matter of following a set of rules that requires 

particular behaviour at particular stages. It is an organic, dynamic, interactive activity, a 

constant interplay of thought and action”  (blz. 119). 

 

Wetenschappelijk onderzoek heeft een ambachtelijke karakter en wordt ook door 

Blaxter, Hughes & Tight (1996) gezien als een cyclisch en iteratief proces waarin 

denken en doen elkaar steeds afwisselen. 

Naast de ambachtelijke kant van onderzoeken, oppert Latour (1988) dat wat 

onderzoekers onderzoeken – de vragen die zij stellen, het type problemen dat zij 

aanpakken en proberen op te lossen – sterk wordt beïnvloed door de behoeften, 

interesses, waarden en normen en aspiraties van de gemeenschap (beroepsgroepen 

en fondsverstrekkers) die hen ondersteunt. In zijn visie is onderzoeken een 

ambachtelijke en sociale activiteit waarin de persoonlijkheid van de onderzoeker en 

de maatschappelijke omgeving van zijn werk zich doen gelden. Een voorbeeld 

hiervan geeft Jegede (1995), die laat zien dat er een African Science bestaat: 

onderzoek waarin prioriteiten, praktijken en beoordelingscriteria afgestemd zijn op 

de traditionele waarden en opvattingen van de Afrikaanse gemeenschap. 

Hierop sluit aan het inzicht dat onderzoek geschiedt in een community of practice 

(Wenger, 1998; Van Aalsvoort, 2000): onderzoekers op een bepaald gebied vormen 

een onderzoeksgemeenschap waarin werkwijzen, specifieke kennis, normen en 

waarden in de onderzoekspraktijk worden gedeeld. Expliciete kennis en procedures 
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zijn daarin sterk verbonden met impliciete kennis en werkwijzen alsmede sociale 

factoren. 

 

Met deze ambachtelijke en contextuele visie op onderzoeken sluit de verkenning 

van dit begrip af. In dit proefschrift wordt onderzoeken beschouwd als een 

cyclische, iteratieve, sociale en persoonsgebonden activiteit waarvoor niet één, 

vooraf gegeven, methode of opeenvolging van handelingen geldt.  

 

2.2.2 Scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’ 
In deze paragraaf wordt nu, wederom aan de hand van een theoretische verkenning, 

een model voor het ontwerpen van scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’ 

door vwo-leerlingen in de Tweede Fase opgesteld.  

In het scheikundeonderwijs, bijvoorbeeld bij practica, verwerken de leerlingen 

veelal gegevens zonder zich te bekommeren om de juistheid van de achterliggende 

theorie. Zij zijn immers beginners, van wie niet aanstonds verwacht kan worden dat 

zij kritisch staan ten opzichte van een achterliggende theorie op het moment dat zij 

gegevens verwerken en bezig zijn om zich de daarvoor geldende procedures eigen 

te maken (Solomon, Duveen, Scott & McCarthy, 1992). Een probleem ten aanzien 

van scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’ is daarom: hoe dit onderwijs zo 

in te richten dat de leerlingen leren kritisch te staan ten opzichte van gepresenteerde 

kennis en (experimentele) procedures leren gebruiken om een achterliggende 

theorie te verkennen, te begrijpen en kritisch te beschouwen.  

Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat de relatie tussen experiment en 

theorie al op zichzelf complex is. Hodson (1998) zegt daarover:   
“Experiment and theory have an interdependent and interactive relationship: 

experiments assist theory building (by giving feedback concerning theoretical 

speculations), and theory, in turn, determines the kinds of experiments that can and 

should be carried out, and determines how experimentally acquired data should be 

interpreted. Both experiment and theory, then are tools for thinking in the quest for 

satisfactory and convincing explanations” (blz. 95-96). 

In de huidige praktijk van het natuurwetenschappelijk onderwijs komt daarbij dat 

experimenten vooral een illustratieve functie hebben, als zouden ze moeten laten 

zien dat wetenschappelijke kennis ‘waar’ is (Millar, 1998). Stel dat een leerling in 

een tekst een verklaring van de verbranding van magnesium voorgelegd krijgt met 

de opdracht dienaangaande een experiment uit te voeren, dan leidt die aanpak er 

gemakkelijk toe dat de leerling het experiment ziet als een middel om hem de 

juistheid van de theorie te doen beseffen. Het risico is dus dat de leerling elke 

theorie als zekere en ware kennis aanmerkt. Om leerlingen het tentatieve karakter 

van theorieën te doen verstaan, kan mogelijk het falsificatieprincipe van Popper 

(1959) dienstbaar worden gemaakt aan onderwijs voor ‘leren onderzoeken’: 

onderwijs waarin de leerlingen al onderzoekend moeten proberen een theorie te 

verwerpen.  

Als echter de theorie van Kuhn (1970) over normal science in aanmerking wordt 

genomen, dan zou het onderwijs voor ‘leren onderzoeken’ leerlingen moeten laten 

begrijpen dat onderzoek gericht is op uitbreiding van wetenschappelijke kennis 

binnen een gegeven paradigma.  

De controverse tussen Kuhn en Popper beschrijven Van Berkel, De Vos, Verdonk 

& Pilot (2000) als volgt:  
“Thus, for Kuhn, ‘it is precisely the abandonment of critical discourse’ which 

characterizes mature, productive science, whereas for Popper it is critical thinking 

which is essential for the growth of scientific knowledge” (blz. 145). 
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Kuhn heeft zijn theorie over normal science uitgebreid met een visie op structuur en 

functie van zowel het secundaire als het tertiaire natuurwetenschappelijk onderwijs. 

Van Berkel et al. (2000) hebben deze theorie normal science education (nse) 

genoemd. Zij constateren een aantal gevaren die nse als exclusief uitgangspunt voor 

scheikundeonderwijs met zich meebrengt:  

- de leerlingen/studenten moeten zich concentreren op het ‘oplossen van puzzels’ 

(standaardopgaven); 

- het onderwijs raakt geïsoleerd van het dagelijkse leven, de maatschappij en de 

technologie, omdat de aandacht gericht wordt op de zuivere wetenschap en niet 

op (toegepast) onderzoek en ontdekking;  

- de leerlingen/studenten krijgen een verkeerd beeld van wetenschappelijk 

onderzoek, de geschiedenis van de discipline en de wetenschapsfilosofie.  

Ook Van Aalsvoort (2000) toont in haar studie over het scheikundeonderwijs 

waarmee leerlingen in het voortgezet onderwijs starten, aan dat dergelijke gevaren 

eveneens aanwezig zijn in onder meer het huidige vwo-scheikundeonderwijs. 

Verder stelt zij nog een ander probleem aan de orde:  
“Moreover, the circumstance that is commonly recognized these days, namely that 

scientific facts are socially constructed in a community of scientists, is overlooked” 

(blz. 141). 

Haar visie impliceert dat leerlingen in scheikundeonderwijs voor ‘leren 

onderzoeken’ inzicht moeten krijgen in (de sociale aspecten van) de positie van de 

onderzoeker binnen een onderzoeksgemeenschap; een gemeenschap waarin, naar de 

visie van Popper, een critical discourse gericht op groei van wetenschappelijke 

kennis van de leerlingen moet plaatsvinden. Van leerlingen wordt verwacht dat zij 

daardoor de relatie tussen empirisch verzamelde gegevens en wetenschappelijke 

theorieën beter gaan begrijpen. Wellicht moet een stap verder worden gezet en moet 

de leerling zelf in de rol van onderzoeker worden geplaatst.  

Aansluiting bij de visie van Popper dat onderzoekers falsificerend te werk gaan, 

levert echter een nieuw probleem op voor het ontwikkelen van scheikundeonderwijs 

voor ‘leren onderzoeken’. De leerlingen zouden al onderzoekend uit moeten zijn op 

verwerping van een theorie, terwijl hun leren op school traditioneel voornamelijk 

gericht is op het leren toepassen van kennis. Leerlingen gaan er doorgaans vanuit 

dat wat zij in natuurwetenschappelijk onderwijs leren, vaststaande wetenschap is 

zonder te beseffen dat wetenschap eigenlijk kennis in beweging is (Lederman, 

1992). Als leerlingen de rol van onderzoeker krijgen, dan mag worden verwacht dat 

zij gaan inzien dat wetenschappelijke kennis een empirische basis heeft, tentatief is 

en product van menselijke creativiteit en consensus. Plaatsing van Tweede Fase 

vwo-leerlingen in de rol van onderzoeker brengt echter niet vanzelfsprekend ook de 

motivatie, houding en passie mee die eigen zijn aan een wetenschappelijk 

onderzoeker. Het scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’ zal de leerlingen 

daarom moeten motiveren om die rol van onderzoeker op zich te nemen en goed ten 

uitvoer te brengen. 

 

Welnu, het in dit proefschrift gepresenteerde onderzoek gaat daarom uit van de 

visie van Popper op onderzoeken. In scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’ 

volgens het model weergegeven in figuur 2.1 zijn de leerlingen ‘onderzoekers’ 

binnen een (nagebootste) ‘onderzoeksgemeenschap’. De leerlingen  komen in 

kritische samenspraak tot ‘nieuw’ – althans voor de leerlingen – weten en kunnen. 

Het onderwijs is gericht op het ontwikkelen van het besef dat kennis een tentatief 

karakter heeft en in samenspraak met andere wetenschappers tot stand komt. De 
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leerlingen gaan met betrekking tot een zelfde onderzoeksprobleem zelf 

onderzoeken: (eigen) onderzoeksvragen formuleren, experimenteren, valideren, 

evalueren en communiceren in een cyclisch en iteratief proces waarin zij ‘willen’, 

‘weten’ en ‘kunnen’ investeren in het verwerven van ‘nieuw’ weten en kunnen 

(figuur 2.1).  

De veronderstelling van het in dit proefschrift gepresenteerde onderzoek is dat, 

indien scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’ aan de hand van dit model 

wordt ontworpen en in praktijk gebracht, verwacht mag worden dat Tweede Fase 

vwo-leerlingen metterdaad (enig) inzicht in de essentie van het doen van onderzoek 

verwerven. 

-vragen stellen 

-experimenteren 

-valideren 

-evalueren 

-communiceren 

willen 

kunnen weten 

cyclisch en iteratief onderzoeksproces 

onderzoeksresultaten 

‘nieuw’ weten, kunnen en willen 

(nagebootste) onderzoekspraktijk 

 

onderzoeksprobleem 

(nagebootste) onderzoekspraktijk 

 

onderzoeksprobleem 

kritische samenspraak in onderzoeksgemeenschap 

 

Figuur 2.1: Model voor het ontwerpen van scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’. 
 

Alvorens dit model tot leidraad te nemen voor het ontwikkelen van 

scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’, zal het nader theoretisch worden 



Theoretisch perspectief en onderzoeksdesign 

  13 

verantwoord door het te spiegelen aan beschikbare resultaten van didactisch 

onderzoek. Dat geschiedt in de twee volgende paragrafen. 

 

2.2.3 ‘Leren onderzoeken’ en de leerling 

Het in figuur 2.1 gepresenteerde model voor het ontwerpen van 

‘scheikundeonderwijs voor leren onderzoeken’ behelst dat leerlingen hun ‘willen’, 

‘weten’ en ‘kunnen’ inzetten om in kritische discussie met andere leerling-

onderzoekers tot voor hen nieuwe kennis en verklaringen komen, alsook tot inzicht 

in het proces van onderzoeken.  

In dit iteratieve en cyclische proces moet de leerling denken over en betekenis 

geven aan wat hij onderzoekt, welke methode hij kiest, hoe hij experimenteert, wat 

hij valideert, evalueert en communiceert. Volgens de constructivistische visie op 

leren is deze activiteit van denken en betekenis geven noodzakelijkerwijs 

gerelateerd aan wat de leerling al weet (zie, bijvoorbeeld, Driver & Oldham, 1986). 

Deze visie op leren heeft veel onderzoek naar de bij leerlingen levende 

natuurwetenschappelijke concepten en de met onderwijs nagestreefde 

veranderingen daarin voortgebracht (zie bijvoorbeeld Pfundt & Duit, 1990; Posner, 

Strike, Hewson & Gerzog, 1982). Dat dit eveneens geldt voor didactisch onderzoek 

in het secundair en tertiair scheikundeonderwijs is zichtbaar in een recent overzicht 

van de stand van zaken van dit onderzoek (Gilbert, De Jong, Justi, Treagust & Van 

Driel, 2002). Zo is onder meer onderzocht welke conceptuele veranderingen bij 

leerlingen/studenten optreden ten aanzien van chemische begrippen zoals deeltjes 

en materie, evenwicht, elektrochemie en thermodynamica. 

Onderzoek vanuit deze constructivistische visie mag zich niet beperken tot het leren 

bij de individuele leerling. Het onderzoek zou dan voorbijgaan aan de interactie 

tussen zowel de leerlingen onderling als de docent en de leerlingen. Deze interacties 

beïnvloeden immers het leren van leerlingen. Het leren van begrippen verloopt voor 

de leerling beter, als hij actief samen met medeleerlingen en de docent nieuwe 

informatie verkent, verwerft en toepast. De aldus aangevulde visie op leren wordt 

door Driver, Asoko, Leach, Mortimer & Scott (1994) sociaal constructivisme 

genoemd. Alhoewel de met deze term aangeduide visie primair het oog heeft op het 

actief ‘leren van concepten’, kan zij waarschijnlijk ook betrokken worden op ‘leren 

onderzoeken’ (Prosser, Walker & Millar, 1996), als de wijze waarop de leerlingen 

werken aan de groei van hun ‘weten’ en ‘kunnen’ in onderlinge samenhang (Van 

der Sanden, Terwel & Vosniadou, 2000).  

Deze sociaalconstructivistische beschouwingswijze ligt ten grondslag aan de 

voorlopige richtlijnen voor het ontwerpen van onderwijs voor ‘leren onderzoeken’ 

(2.3.2). In die richtlijnen zal tot uiting komen dat ‘leren onderzoeken’ een 

gemeenschappelijke activiteit van leerlingen in een ‘onderzoeksgemeenschap’ moet 

zijn. Tevens zal het te ontwerpen onderwijs moeten aansluiten bij wat de leerlingen 

al weten en kunnen. 

In het Engelse en Ierse natuurwetenschappelijk onderwijs is bij onder meer 15-

jarigen onderzocht hoe zij presteren bij het uitvoeren van een investigation, een 

onderzoek uitgevoerd in het Assessment of Performance Unit project (APU, 1988). 

Een van de conclusies van de APU-auteurs is dat de prestatie van leerlingen hierbij 

wordt beïnvloed door procedural and conceptual understanding (Gott & Murphy, 

1987). In vervolg hierop is verder onderzoek uitgevoerd naar de invloed van 

procedurele en conceptuele kennis op de prestaties van leerlingen in het voorgezet 

onderwijs bij onderzoekstaken, het Procedural and Conceptual Knowledge in 

Science project (Millar, Lubben, Gott & Duggan, 1994). Op grond van de resultaten 



Hoofdstuk 2 

14 

van dit onderzoek hebben zij het PACKS-model ontwikkeld. Dit model berust op de 

aanname dat bij de leerlingen zowel drie domeinen van begrijpen – understanding – 

als het beheersen van relevante handvaardigheden – manipulative skills – van 

invloed zijn op hun prestaties in onderzoekstaken. Deze domeinen van begrijpen 

(figuur 2.2 onder A) betreffen doel en aard van de onderzoeksopdracht, relevante 

vakkennis en ‘empirische bewijsvoering’ (zie omtrent dit begrip paragraaf 4.1).  

Volgens het PACKS-model is begrijpen (in deze drie domeinen) nodig om de 

onderzoekstaak te kunnen interpreteren, om adequaat te kunnen waarnemen, om te 

kunnen concluderen en om de conclusie te kunnen evalueren (figuur 2.2 onder B). 

Of de leerlingen hun begrijpen en kunnen adequaat koppelen zal, volgens het 

PACKS-model, zichtbaar zijn in hun onderzoeksmethode, hun set van 

waarnemingen, hun geformuleerde conclusie en hun evaluatief commentaar op die 

conclusie (figuur 2.2 onder C). 

 
A. begrijpen: 

-doel/aard onderzoekstaak 

-relevante vakkennis 

-empirische bewijsvoering 

koppe ling 

 

B. kunnen: 

-taak interpreteren 

-waarnemen (inclusief 

‘handvaardigheden’) 

-concluderen 

-evalueren 

 

 C. resultaat van koppelen zichtbaar in de onderzoeksproducten: 

 -onderzoeksmethode 

 -set van waarnemingen 

 -geformuleerde conclusie 

 -evaluatief commentaar 

 

Figuur 2.2: PACKS-model, koppeling tussen weten en kunnen, zichtbaar in onderzoeks-

producten. 

 

De specificatie die het PACKS-model geeft van understanding, levert een adequate 

uitwerking van de term ‘weten’ in het model van figuur 2.1. Ten aanzien van de 

term ‘kunnen’ corresponderen de twee modellen, met dien verstande dat de stadia in 

het onderzoeksproces uiteenlopend zijn benoemd. Zoals hierboven is uiteengezet 

onderscheiden Millar et al. (1994) ‘handvaardigheden’ als een aparte categorie, 

terwijl die in het model van figuur 2.1 geacht worden begrepen te zijn in het kunnen 

experimenteren en in figuur 2.2 in het kunnen waarnemen. 

In figuur 2.2 is verder te zien dat het PACKS-model slechts twee onderdelen – 

begrijpen en kunnen – van het onderzoeksproces omvat, terwijl in het 

gepresenteerde model voor het ontwerpen van ‘scheikundeonderwijs voor leren 

onderzoeken’ (figuur 2.1) ook een invloed op het ‘leren onderzoeken’ wordt 

verwacht van het ‘willen’ van de leerlingen. Dit sluit aan bij de stelling van Gott & 

Duggan (1995) dat niet alleen procedural en conceptual understanding van invloed 

zijn op de prestaties van leerlingen in een onderzoek, maar ook de motivatie en de 

verwachtingen van de leerlingen. Woolnough (1997; 1998) ziet de betrokkenheid 

van de leerlingen bij hun onderzoek als een cruciaal element in het presteren van de 

leerlingen.  

 

‘Willen’ maakt deel uit van het affectieve domein, betogen Simpson, Koballa, 

Oliver & Crawley (1994). Zij rekenen daartoe onder meer motivatie, interesse en 

houding. Zij omschrijven motivatie, in het kader van science education, als: 
“… the desire to act or not to act” (blz. 212). 
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Deze omschrijving is voor leren onderzoeken te beperkt en is daarom in het model 

van figuur 2.1 meer specifiek betrokken op zowel ‘weten’ als ‘kunnen’.  

Fairbrother (2000) stelt dat bij leren in het algemeen veel factoren invloed hebben 

op de motivatie van de leerlingen. Als de vier belangrijkste beschouwt hij de 

leercultuur (zowel die van de school als van de leerlingen), het intrinsieke leerdoel 

(de leerling leert voor zichzelf), het zelfbeeld van de leerling (de leerling gelooft in 

zichzelf en in eigen kunnen) en de waarde van de leertaak voor de leerling (de 

leerling is geïnteresseerd in de taak en vindt deze van belang en waardevol). 

Onderzoek van Boekaerts & Simons (1995) bevestigt dat de motivatie van de 

leerlingen voor een leertaak wordt beïnvloed door hoe leerlingen die leertaak op dat 

moment beleven. Dit wordt eveneens ondersteund en gespecificeerd door 

onderzoek van Rheinberg, Volmeyer & Burns (2001). Zij vinden bij verschillende 

leeractiviteiten een wisselende motivatie van leerlingen.  

In het model van figuur 2.1 is erin voorzien dat ‘leren onderzoeken’ geschiedt in 

een onderzoeksgemeenschap. Het oogmerk hiervan is dat – naar analogie van de 

door Fairbrother gebezigde term – onder de leerlingen een ‘onderzoekscultuur’ 

ontstaat die hen motiveert. Ook voor ‘leren onderzoeken’ geldt vanzelfsprekend, dat 

de opdracht in de ogen van de leerlingen zelf interessant, van belang en waardevol 

moet zijn.  

 

Ten aanzien van het te ontwerpen onderwijs voor ‘leren onderzoeken’ kan nu het 

volgende worden geconcludeerd. Het inzicht dat ‘leren onderzoeken’ moet 

geschieden in een ‘onderzoeksgemeenschap’ (figuur 2.1) vindt steun in het 

sociaalconstructivisme. Het PACKS-model biedt, naar het zich laat aanzien, een 

adequate leidraad voor de uitwerking van het ‘weten’ en het ‘kunnen’. Het derde 

element van het onderzoeksproces volgens het model van figuur 2.1, het ‘willen’, 

strookt met het in de kritiek op het PACKS-model onderkende belang van de factor 

motivatie. De desbetreffende beschouwingen in de literatuur leveren echter nog 

onvoldoende aanknopingspunten voor het onderwijsontwerp op. 

Voor het uitwerken van zowel het ‘willen’ als het ‘weten’ en ‘kunnen’ in het 

onderwijsontwerp zijn meer aanknopingspunten nodig. Daartoe is de beginsituatie 

van leerlingen ten aanzien van die factoren onderzocht (hoofdstuk 4). 

 

2.2.4 Ontwikkelen van onderwijs voor ‘leren onderzoeken’ en de docent 

In dit onderzoek naar richtlijnen voor het ontwerpen van scheikundeonderwijs voor 

‘leren onderzoeken’ door Tweede Fase vwo-leerlingen wordt uitgegaan van een 

sociaalconstructivistisch perspectief. Het is van belang na te gaan welke implicaties 

dit uitgangspunt heeft voor het ontwerpen en uitvoeren van dit onderwijs door de 

docent. Gezocht wordt dus naar een ‘didactisch sociaal constructivisme’ (Ogborn, 

1997; Lijnse, 1998) voor ‘leren onderzoeken’. Ogborn stelt dienaangaande:  
“… that the design of teaching should give high priority to making sense to pupils, 

capitalising and using what they know and addressing difficulties that may arise from 

how they imagine things to be”  (blz. 131). 

Voor ieder onderwijsontwerp is, volgens Ogborn, van belang dat de docent kennis 

heeft van wat de leerlingen al weten. Volgens het model van figuur 2.1 moet de 

docent echter ook aansluiten bij wat de leerlingen ‘willen’ en al ‘kunnen’. In 

navolging van Ogborn wordt daaraan hier nog toegevoegd dat de docent in het 

leerproces moet anticiperen op moeilijkheden die de leerlingen mogelijk zullen 

ondervinden. Wat dit betreft ligt het voor de hand lering te trekken uit de 
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uitkomsten van onderzoek naar moeilijkheden van leerlingen bij (zowel 

gestructureerde als meer open) practica.  

Met betrekking tot de effectiviteit van practica in natuurwetenschappelijk onderwijs 

is veel onderzoek verricht (onder meer: Lazarowitz & Tamir, 1994; Kirschner & 

Meester, 1988; Hofstein & Lunetta, 1982). Dat onderzoek geeft merendeels een 

gebrekkige effectiviteit te zien. Hofstein en Lunetta (1982) concluderen:  
“The research has failed to show simplistic relationships between experiences in the 

laboratory and student learning” (blz. 212). 

Nakleh, Polles & Mallina (2002) schrijven: 
“Currently, the search for justification of the laboratory experience can be viewed in 

terms of two extreme positions along a spectrum of beliefs about laboratory work. One 

position accepts the implicit paradigm that laboratory work must have intrinsic value. 

Therefore, if that value is not being fully realised, the correct approach is to keep 

revising our approach to the laboratory until our goals (variously defined) are realised. 

The other position argues that the teaching laboratory is ineffective, in light of its use of 

valuable resources, and should be dropped from the curriculum” (blz. 77). 

Duidelijk mag zijn dat het model van figuur 2.1 aansluit bij de opvatting dat 

praktisch werk – in het model: ‘leren onderzoeken’ – een intrinsieke waarde heeft 

en dus alsnog moet worden gezocht naar een doeltreffende aanpak. 

In zijn overzichtstudie benoemt Lunetta (1998) de elementen met betrekking 

waartoe de leerlingen moeilijkheden bij practica ondervinden, te weten: 

-  het begrijpen van het doel van het practicum;  

-  het vermogen om conceptuele en procedurele leerdoelen te onderscheiden; 

-  het zien van een relatie tussen het doel van het practicum en het ontwerp van de 

experimenten; 

-  het leggen van een verband met eerder verworven kennis;  

-  het onderkennen van discrepanties tussen eigen concepten, die van 

medeleerlingen en die van wetenschappers; 

-  het inzicht dat experimenteren meer is dan omgaan met apparaten, namelijk het 

verwerven van begrip.  

Er moet rekening mee worden gehouden dat zich soortgelijke moeilijkheden 

kunnen voordoen in scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’. In termen van 

het model van figuur 2.1 betreffen de mogelijke moeilijkheden van leerlingen 

waarop de docent moet anticiperen, zowel het doel van het onderzoek als het 

‘weten’ en ‘kunnen’ en de relatie daartussen. 

 

De leerdoelen die docenten bij practicum of praktisch werk hebben, zijn meer dan 

eens onderzocht. Watson (2000) stelt dat de introductie van een meer open aanpak 

van praktisch werk in het in Engeland voorgeschreven curriculum niet heeft geleid 

tot een wijziging van de top-vier doelen van docenten: 
“to encourage accurate observation and description; to make phenomena more real; to 

arouse main interest; and to promote a logical and reasoning method of thought” (blz. 

58). 

Deze doelen zijn in een tijdspanne van ongeveer 30 jaar science onderwijs 

onveranderd gebleven. Volgens Watson scoren wel vier andere doelen hoger: 
“to practise seeing problems and seeking ways to solve them; to develop a critical 

attitude; to develop an ability to cooperate; and for finding facts and arriving at new 

principles” (blz. 58). 

Wellington (1998) die zich eveneens baseert op onderzoeksresultaten van de laatste 

30 jaar, concludeert dat docenten praktisch werk onderwijzen om te bewerkstelligen 
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dat leerlingen kennis omzetten in begrip, vaardigheden koppelen aan processen en 

plezier en motivatie in het vak krijgen.  

De bevinding van Lunetta dat leerlingen moeite hebben met het onderkennen van 

leerdoelen van praktisch werk, wordt ondersteund door onderzoek van Watson, 

Goldworthy & Wood-Robinson (1998) waaruit blijkt dat de doelen van de docent 

en de leerlingen bij praktisch werk weinig congruentie vertonen. Ter wille van een 

grotere congruentie zal de docent bij het onderwijzen van ‘leren onderzoeken’ de 

doelen tenminste moeten expliciteren (Van de Berg & Giddings, 1992). Volgens 

Hodson (1993) is verder van belang de doelen met de leerlingen te bespreken, opdat 

zij zich die eigen maken. 

 

Nakleh et al. (2002) onderzoeken het onderwijzen van praktisch werk in een 

laboratorium aan de hand van het zogenoemde distributed cognition framework 

(dcf). Zij duiden daarmee aan dat knowledge/understanding zowel ontstaat in de 

interactie tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en docent als in de 

interactie van de leerlingen met de laboratoriumomgeving en de gebruikte 

instrumenten. Zij komen op grond van onderzoek tot vijf richtlijnen voor het 

onderwijzen bij praktisch werk:  

- leg een relatie tussen de vakinhoud van het experiment en de real-world; maak 

deze relatie ook duidelijk aan leerlingen en laat de leerlingen geen gedateerde 

technieken gebruiken; 

- gebruik pre en post-klassendiscussies om laboratoriumactiviteiten voor de 

leerlingen betekenisvol te doen zijn (Gunstone & Champagne, 1990), 

- beperk en specificeer de doelen van laboratoriumactiviteiten (Nakhleh & 

Krajcik, 1993; Nakhleh, 1994); 

- laat activiteiten waarin de leerlingen een nieuwe techniek leren (bijvoorbeeld 

het gebruik van een spectrofotometer), meer dan eens in laboratoriumwerk 

terugkomen; 

- laat leerlingen what-if vragen stellen, zodat zij de grenzen van het onderwerp 

kunnen verkennen (Baird, 1990; Gardner & Gauld, 1990). 

Nieuw aan deze richtlijnen – vergeleken met de door Lunetta gesignaleerde 

moeilijkheden – is de aandacht voor het gebruik van technieken en apparaten. Ook 

hierbij ondervinden de leerlingen mogelijk problemen waarop de docent moet 

anticiperen. 

Opmerkelijk is dat Lunetta noch Nakleh het motiveren van leerlingen – anders 

gezegd: de factor ‘willen’ in het model van figuur 2.1 – onderkennen als een 

belangrijk bestanddeel van de rol van de docent in onderwijs voor ‘leren 

onderzoeken’. Voorts zien Gunstone & Champagne de door hen aanbevolen 

klassendiscussies vooral als een door de docent gebezigd instrument om bij de 

leerlingen begrip te doen ontstaan. In het model van figuur 2.1 gaat het veeleer om 

een critical discourse van de leerlingen zelf – zij het met hulp van de docent – in 

een (nagebootste) ‘onderzoeksgemeenschap’. Als dan bovendien die kritische 

samenspraak zo wordt georganiseerd dat zij het niveau van klas en school 

overstijgt, gaat deze ‘onderzoeksgemeenschap’ enige gelijkenis vertonen met de 

sociale en de professionele praktijk van wetenschappers. Bulte, Westbroek, Van 

Rens & Pilot (2004), Roth (1995), Van Aalsvoort (2000) en Woolnough (1998) 

bevelen het streven naar een dergelijke gelijkenis aan.  

 

Het distributed cognition framework en de op basis van dat analysekader aan de 

onderzoeksliteratuur ontleende richtlijnen voor de onderwijspraktijk lijken ook 
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bruikbaar voor het ontwikkelen van scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’. 

Het is evenwel wenselijk dat die richtlijnen in twee opzichten worden aangevuld. 

Ten eerste moet de docent de leerlingen zien te motiveren tot het verwerven van 

‘nieuw weten en kunnen’. Ten tweede moet het onderwijs voorzien in een kritische 

samenspraak van de leerlingen zoals in een ‘onderzoeksgemeenschap’.  

Een en ander is ten grondslag gelegd aan een onderzoek naar de beginsituatie van 

scheikundedocenten bij het ontwikkelen van onderwijs voor ‘leren onderzoeken’ 

(hoofdstuk 3). 

 

2.2.5 De strategie voor het ontwikkelen van onderwijs voor ‘leren 

onderzoeken’  
In grote lijnen zijn drie benaderingen overwogen voor het ontwikkelingsproces van  

scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’: (1) van theorie naar praktijk, (2) 

wisselwerking tussen theorie en praktijk en (3) van praktijk naar theorie.  

De eerste benadering betekent dat didactische onderzoekers onderwijs ontwerpen 

dat vervolgens door docenten wordt uitgevoerd in de klas. De onderzoekers volgen 

dan hoe effectief het onderwijsontwerp is. Een nadeel van deze aanpak is dat de 

afstand tussen wat de onderzoekers beogen en de onderwijservaring en  -praktijk 

van de docenten zo groot kan zijn, dat de uitvoering vergaand afwijkt van het 

ontwerp. De resultaten zijn moeilijk te interpreteren en het onderzoeksproces 

verloopt dan moeizaam. Daarentegen heeft de derde benadering, waarin van 

praktijk naar theorie wordt gewerkt, het gevaar in zich dat theoretische noties en 

ervaringen van elders ongebruikt blijven en dat het onderzoek daardoor inefficiënt 

is.  

Een wisselwerking tussen theorie en praktijk – de tweede benadering – betekent dat 

het onderwijs door de docenten en de onderzoeker samen wordt ontworpen. Van 

deze samenwerking wordt verwacht dat doelen, idealen, kennis en ervaringen van 

zowel docenten als onderzoeker worden aangewend tot het ontwikkelen (ontwerpen 

én uitvoeren) van effectief onderwijs (Keys & Bryan, 2001; Eilks, 2003).  

Een mogelijk knelpunt bij het ontwikkelen van onderwijs voor ‘leren onderzoeken’ 

is, dat de gangbare didactische habitus van de docent veeleer gericht is op het leren 

(door de leerlingen) van vakinhoudelijke concepten dan op het leren onderzoek 

doen (Hammer, 1995). Uit Hammer’s onderzoek blijkt verder dat de daarin 

betrokken natuurkundedocenten het moeilijk vinden om de leerresultaten van het 

leren onderzoeken te beoordelen. Desalniettemin wordt toch gekozen voor de 

strategie om in dialoog met scheikundedocenten onderwijs voor ‘leren 

onderzoeken’ te ontwikkelen, omdat de door Keys & Bryan en Eilks genoemde 

verwachtingen ruimschoots opwegen tegen de mogelijke nadelen. 

Om een wisselwerking tussen theorie en praktijk mogelijk te maken vormt de 

onderzoekster met scheikundedocenten een netwerk. Dit docentennetwerk komt op 

reguliere basis – zo één keer in de zes weken – bijeen, werkt aan een 

onderwijsontwerp voor ‘leren onderzoeken’ en kijkt terug op de uitvoering van dit 

ontwerp in de onderwijspraktijk. Naar verwachting zal de voor het onderwijs van 

‘leren onderzoeken’ nodige verandering van de habitus van de docent plaatsgrijpen 

als de docent die ziet als wenselijk, uitvoerbaar en mogelijk vruchtbaar voor zijn 

onderwijspraktijk. De samenwerking in het netwerk bevordert een onderling 

gedeelde taal en theorie van scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’. 

Onderzoekster en docenten maken gezamenlijk een groeiproces door in het stellen 

van leerdoelen, het ontwerpen en uitvoeren van het onderwijs, en het evalueren en 

bijstellen daarvan. De onderzoekster profiteert daarbij echter veelal van de 
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onuitgesproken ideeën en ervaringen van de docenten, hetgeen de 

wetenschappelijke verantwoording van in het ontwerpproces genomen beslissingen 

bemoeilijkt. 

 

 

2.3 Uitgangspunten, voorlopige richtlijnen en onderzoeksvragen 
 

2.3.1 Theoretische uitgangspunten samengevat 
Volgens het model van figuur 2.1 leren leerlingen onderzoeken in een cyclisch 

onderzoeksproces waarin zij hun ‘willen’, ‘weten’ en ‘kunnen’ iteratief inzetten om 

voor hen ‘nieuw weten en kunnen’ te verwerven. Het PACKS-model (Millar et al., 

1994) lijkt een adequate leidraad om de onderdelen ‘weten’ en ‘kunnen’ van het 

model voor het ontwerpen van scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’ 

verder uit te werken. Een omissie in het PACKS-model is echter het ‘willen’ van de 

leerlingen ten aanzien van het leren onderzoeken. Vwo-leerlingen zullen 

geïnteresseerd moeten raken in het onderzoeksdoel en gemotiveerd moeten zijn 

voor het onderzoekproces. Daarvoor zijn bepalend de leercultuur, het leerdoel, het 

zelfbeeld en de waarde van de leertaak. Om dit ‘willen’, ‘weten’ en ‘kunnen’ voor 

de leerlingen hand in hand te laten gaan, wordt gekozen voor een zo veel mogelijk 

authentieke onderzoekspraktijk waarin de leerlingen ‘leren onderzoeken’ in een 

‘onderzoeksgemeenschap’ en handelen als ‘echte’ onderzoekers. Al deze elementen 

tezamen vinden steun in de sociaalconstructivistische visie op leren. 

Het voorgaande krijgt zijn beslag in het verder uitgewerkte model voor het 

ontwerpen van onderwijs voor ‘leren onderzoeken’ van  figuur 2.3. Samengevat 

verschilt dit model hierin van het aanvankelijke model van figuur 2.1, dat de 

onderdelen ‘weten’ en ‘kunnen’ nu zijn ingevuld conform het PACKS-model en het 

onderdeel ‘willen’ is ingevuld met factoren die de motivatie van de leerling bepalen.  

 

Voor de verdere uitwerking van onderwijs voor ‘leren onderzoeken’ leveren de vijf 

richtlijnen voor het onderwijzen van praktisch werk die Nakleh et al. (2002) met 

behulp van het distributed cognition framework hebben ontleend aan de 

onderzoeksliteratuur, een goede basis. Deze richtlijnen geven min of meer een 

oplossing voor de door Lunetta (1998) gesignaleerde problemen van leerlingen bij 

praktisch werk. Zij gaan echter voorbij aan de noodzaak dat in het 

onderwijsontwerp expliciet aandacht wordt besteed aan het ‘willen’ van de leerling; 

de docent moet de leerling zien te motiveren tot het verwerven van ‘nieuw’ weten 

en kunnen. Bovendien moet de docent er het belang van inzien dat het ‘leren 

onderzoeken’ is ingebed in een nagebootste onderzoeksgemeenschap, waarin de 

leerlingen het onderzoeksproces en de uitkomsten daarvan tot voorwerp van een 

kritische samenspraak maken. Deze inbedding in een ‘onderzoeksgemeenschap’ zal, 

naar wordt verondersteld, de interesse en motivatie van de leerlingen prikkelen. Hun 

onderlinge interactie en die met de docent zal het weten en kunnen bevorderen.  

Om een wisselwerking tussen theorie en praktijk te garanderen zal het ontwikkelen 

van scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’ geschieden in een dialoog 

tussen de docenten en de onderzoekster. 

 

2.3.2 Voorlopige richtlijnen en de onderzoeksvragen 
Op grond van de theoretische uitgangspunten zijn vijf voorlopige richtlijnen voor 

het ontwerpen van scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’ geformuleerd:  

A. het ontwerpen sluit aan bij wat de docenten al ‘weten’ en ‘kunnen’; 
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B. het ontwerpen gebeurt in dialoog met de docenten;  

C.  het onderwijsontwerp sluit aan bij wat de leerlingen ‘willen’ en al ‘weten’ en 

‘kunnen’; 

D. het onderwijsontwerp stelt de leerling in staat om (1) zelf te onderzoeken binnen 

een gemeenschap van ‘onderzoekers’, (2) ‘weten’ en ‘kunnen’ iteratief in het 

onderzoeksleerproces in te zetten en (3) betrokken te raken en te blijven bij het 

onderzoeksdoel en -proces; 

E. het onderwijsontwerp stelt de docent in staat om (1) leerlingen voor ‘leren 

onderzoeken’ te motiveren, (2) de leerdoelen aan de leerlingen te expliciteren, 

(3) een onderzoeksproces van ‘willen’, ‘weten’ en ‘kunnen’ van de leerlingen te 

begeleiden en (4) een kritische samenspraak tussen de leerlingen teweeg te 

brengen. 

De richtlijnen A en B zijn van strategische aard, terwijl C, D en E van inhoudelijke 

aard zijn. 

 

De inzet van het onderzoek is, na te gaan of deze richtlijnen al dan niet aanvulling 

en/of bijstelling behoeven. Met het oog daarop luidt de hoofdvraag:  

Welke kenmerken maken een ontwerp van scheikundeonderwijs voor ‘leren 

onderzoeken’  in de Tweede Fase van het vwo effectief? 

De subvragen zijn: 

1. Wat is de beginsituatie van docenten bij het ontwikkelen van onderwijs voor 

‘leren onderzoeken’? 

2. Wat is de beginsituatie van leerlingen bij ’leren onderzoeken’? 

3. Welke kenmerken moet het voorlopige onderwijsontwerp voor ’leren 

onderzoeken’ hebben?  

4. Hoe effectief is het voorlopige onderwijsontwerp in de onderwijspraktijk? 

 

Ter toelichting: subvraag 1 moet worden beantwoord om een eerste 

onderwijsontwerp voor ‘leren onderzoeken’ te kunnen maken dat aansluit bij wat de 

docenten al weten en kunnen (richtlijn A). Daarnaast is onderzoek nodig naar de 

beginsituatie van de leerlingen bij ‘leren onderzoeken’ (subvraag 2), opdat het 

eerste onderwijsontwerp eveneens kan aansluiten bij wat de leerlingen ‘willen’, en 

al ‘weten’ en ‘kunnen’ (richtlijn C). Op grond van de antwoorden op de subvragen 

1 en 2, alsmede de theoretische uitgangspunten (2.3.1), worden de kenmerken 

waaraan het eerste onderwijsontwerp moet voldoen, bepaald en wordt dat ontwerp 

aan de hand daarvan in samenspraak met de docenten (richtlijn B) opgesteld. Dit 

ontwerp wordt getest in de onderwijspraktijk, waarna de kenmerken worden 

geactualiseerd en op basis daarvan met de docenten een tweede onderwijsontwerp 

tot stand komt (subvraag 3). Onder ‘kenmerken’ wordt hier, evenals in de 

hoofdvraag, verstaan: de elementen van het onderwijsontwerp, de kwaliteit van die 

elementen en hun onderlinge betrekkingen. Het testen van dit tweede ontwerp in de 

onderwijspraktijk (subvraag 4) moet vervolgens antwoord geven op de effectiviteit 

van dit ontwerp (richtlijnen D en E).  

Een spiegeling van de resultaten van deze toetsing aan het model voor het 

ontwerpen van scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’ (figuur 2.3) moet 

tenslotte leiden tot het identificeren van de kenmerken die een ontwerp effectief 

doen zijn alsmede tot het vaststellen van richtlijnen voor het ontwerpen van 

scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’ in de Tweede Fase van het vwo. 
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-doel/aard onderzoek 

-relevante vakkennis 

-empirische bewijsvoering 

-taak interpreteren 

-waarnemen (inclusief 

‘handvaardigheden’) 

-concluderen 

-evalueren 

willen 

kunnen weten 

cyclisch en iteratief onderzoeksproces 

onderzoeksresultaten 

‘nieuw’ weten, kunnen en willen 

(nagebootste) onderzoekspraktijk 

 

onderzoeksprobleem 

(nagebootste) onderzoekspraktijk 

 

onderzoeksprobleem 

kritische samenspraak in onderzoeksgemeenschap 

 

leercultuur, leerdoel, zelfbeeld en  

waarde leertaak bepalen: 

Figuur 2.3: Verder uitgewerkt model voor het ontwerpen van scheikundeonderwijs voor 

‘leren onderzoeken’. 
 

 

2.4 Onderzoeksdesign 
 

2.4.1 Onderzoeksmethode  
Het onderzoek heeft als doel richtlijnen te formuleren voor het ontwerpen van 

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

vwo.  

Op grond van een theoretische verkenning zijn voorlopige richtlijnen voor het 

ontwerpen van onderwijs voor ‘leren onderzoeken’ opgesteld. De richtlijnen A en B 

vragen om een verkenning van de aanvankelijke praktijk van de netwerkdocenten 
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ten aanzien van ‘leren onderzoeken’ alsmede de beginsituatie van de leerlingen bij 

onderzoek doen. Op grond van deze verkenning wordt vervolgens, met 

inachtneming van de voorlopige richtlijnen, samen met docenten een 

onderwijsontwerp voor ‘leren onderzoeken’ opgesteld; de ontwerpgerichte fase van 

het onderzoek (Kelly 2002). In deze fase heeft het onderzoek met interactieve 

curriculumontwikkeling gemeen, dat samen met docenten onderwijs wordt 

ontworpen. Toch is de onderzoeksmethode niet als zodanig te typeren, omdat het 

doel verder reikt dan alleen het ontwerpen van onderwijsmaterialen voor ‘leren 

onderzoeken’. De uitvoering van het onderwijsontwerp door docenten en leerlingen 

en de daarbij door de leerlingen behaalde leerresultaten worden namelijk door de 

onderzoekster geobserveerd en geanalyseerd; een onderzoekscyclus van uitvoeren, 

evalueren en bijstellen.  

Onderzoek waarin docenten participeren wordt ook wel actieonderzoek genoemd 

(Henson, 1998). Toch is de zojuist geschetste methode om twee redenen geen 

actieonderzoek. Allereerst beoogt het onderzoek tot innovatief, theoretisch en 

praktisch gefundeerd scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’ te komen en 

niet – zoals bij actieonderzoek – samen met docenten praktische problemen bij het 

realiseren van onderwijs voor ‘leren onderzoeken’ op te lossen. Een tweede verschil 

is dat de onderzoekster, niet de docent, de onderzoeksvraag stelt en theoretisch 

verantwoordt. 

Op basis van de gevonden onderzoeksresultaten bij de uitvoering van het ontwerp 

in de praktijk van het scheikundeonderwijs wordt vervolgens een nieuw 

onderwijsontwerp opgesteld; een volgende ontwerpgerichte fase in het onderzoek. 

Ook dit onderwijsontwerp wordt onderworpen aan een onderzoekscyclus van 

uitvoeren, evalueren en bijstellen.  

Afhankelijk van de resultaten moeten eventueel nog weer volgende 

onderwijsontwerpen worden opgesteld en in de praktijk getoetst.  

Een en ander laat zien dat de onderzoeksmethode te typeren is als 

ontwikkelingsonderzoek, waarin de volgende fasen zijn te onderkennen: 

verkenning; ontwerpen; uitvoeren, evalueren, reflecteren en bijstellen. 

De keuze voor ontwikkelingsonderzoek berust op het gegeven dat het invoeren van 

vernieuwingen – waartoe ook ‘leren onderzoeken’ in het scheikundeonderwijs in 

het vwo gerekend kan worden – gekoppeld wordt aan een onderzoeksproces van 

ontwerpen, uitvoeren, evalueren en bijstellen, waarna de cyclus weer opnieuw kan 

beginnen (Van den Akker, 1999). Bij onderwijsvernieuwingen propageert Van den 

Akker dit type onderzoek, omdat vernieuwingen in het onderwijs veelal complex en 

ambitieus van aard zijn en gebaat bij een ontwikkelingsgerichte benadering. Naast 

deze reden speelt voor de hier aan het woord zijnde onderzoekster nog een andere. 

Door in dialoog met scheikundedocenten onderwijs voor ‘leren onderzoeken’ te 

ontwerpen, uit te voeren, te evalueren en bij te stellen krijgt een cyclisch proces van 

ontwikkeling en onderzoek gestalte, dat zowel theoretisch als praktisch gefundeerd 

scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’ oplevert.  

De theoretisch gefundeerde strategische keuze om onderwijs voor ‘leren 

onderzoeken’ te ontwikkelen in samenspraak met scheikundedocenten, maakt het 

onvermijdelijk dat het aantal docenten en leerlingen dat in het onderzoek betrokken 

wordt, niet heel groot kan zijn. Toch is die samenspraak in het licht van het gegeven 

dat het recent geïntroduceerde ‘leren onderzoeken’ nog in de kinderschoenen staat, 

geboden om het onderzoek de vereiste diepgang te geven.  
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2.4.2 Onderzoeksopzet 
De onderzoeksopzet en de zes fasen daarvan zijn weergeven in figuur 2.4. 

 

 Fase 1: verkennen theoretisch   beginsituatie   beginsituatie 

perspectief       docenten    leerlingen  

 

 

      
Fase 2: ontwerpen eerste onderwijsontwerp voor ‘leren onderzoeken’  

 

  

 

 Fase 3: toetsen in praktijk  eerste onderzoekscyclus: 

  
uitvoeren 

    reflecteren  evalueren  

bijstellen 

 

 

 

 

 Fase 4: ontwerpen  tweede onderwijsontwerp voor ‘leren onderzoeken’ 

 

 

 

 

 Fase 5: toetsen in praktijk  tweede onderzoekscyclus: 

 

uitvoeren 

    reflecteren  evalueren  

bijstellen 

 

 Fase 6: identificeren    kenmerken effectief onderwijsontwerp 

      (nieuw onderwijsontwerp) 

       enzovoorts 

 

Figuur 2.4: Opzet en fasen van het onderzoek. 

 

De samenwerking van de onderzoekster met docenten heeft gestalte gekregen in een 

netwerk van 5 scheikundedocenten, die zich committeerden tot samenwerking met 

de onderzoekster aan het hier gepresenteerde onderzoek. Zij meldden zich aan in 

reactie op een circulaire die door het voormalige Instituut voor Didactiek en 

Ontwikkeling – nu: Onderwijscentrum – van de Vrije Universiteit aan acht tot het 

netwerk van dat instituut behorende scholen werd toegestuurd. Daarin werd een 

oproep gedaan tot samenwerking met vakdidactici van de VU in het kader van een 

door het Proces Management Voortgezet Onderwijs gesubsidieerd bètanetwerk 

(Dekkers & Van Rens, 1999). 
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Ter verkenning van de beginsituatie van de netwerkdocenten bij ‘leren 

onderzoeken’ wordt hun aanvankelijke havo en vwo-praktijk dienaangaande 

onderzocht. Hiermee beoogt de onderzoekster een rijke schakering van 

aanknopingspunten voor en te stellen eisen aan een onderwijsontwerp voor ‘leren 

onderzoeken’ in de Tweede Fase op te sporen. Het onderzoek naar de beginsituatie 

van de leerlingen bij ‘onderzoeken’ betreft vwo-4-leerlingen van de 

netwerkdocenten; deze leerlingen staan aan het begin van de voorbereiding op 

wetenschappelijk onderwijs. De uitkomsten van deze twee verkennende 

onderzoeken alsmede de theoretisch uitgangspunten worden in het netwerk 

besproken en in aanmerking genomen bij het ontwerpen van een eerste 

onderwijsontwerp. Dit ontwerp wordt onderzocht in vwo-4-klassen, waarna in 

samenspraak met de docenten van het netwerk een onderzoekscyclus van uitvoeren, 

evalueren, reflecteren en bijstellen volgt; hetgeen leidt tot een tweede 

onderwijsontwerp voor ‘leren onderzoeken’. Het tweede ontwerp wordt – in een 

volgende onderzoekscyclus van uitvoeren, evalueren, reflecteren en bijstellen –  

onderzocht in 5 vwo-5-klassen van 3 netwerkdocenten en 2 niet-netwerkdocenten. 

Het onderzoek richt zich nu op vwo-5-leerlingen; zij hebben definitief voor 

scheikunde in hun vakkenpakket gekozen, moeten zich voorbereiden op hun 

profielwerkstuk en hebben tijd beschikbaar voor het doen van onderzoek. Door ook 

docenten die het ontwerp niet mee hebben opgesteld bij het onderzoek naar de 

effectiviteit van het ontwerp in de onderwijspraktijk te betrekken, kunnen ten 

aanzien daarvan  verdergaande conclusies worden getrokken. 

Tenslotte worden de onderzoeksresultaten uit de twee onderzoekscycli gespiegeld 

aan het model voor het ontwerpen van scheikundeonderwijs voor ‘leren 

onderzoeken’ dat is voortgekomen uit het literatuuronderzoek. Op basis van deze 

spiegeling worden dat model bijgesteld, de kenmerken geïdentificeerd die een 

onderwijsontwerp effectief doen zijn (de hoofdvraag van het onderzoek) en 

richtlijnen voor het ontwerpen van scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’ 

in de Tweede Fase van het vwo opgesteld. 

 

Welke onderzoeksinstrumenten worden gebruikt en hoe de onderzoeksgegevens 

worden verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd, zal per onderzoeksvraag in de 

desbetreffende hoofdstukken worden beschreven. 

 

 


