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3  Beginsituatie docenten en het eerste onderwijsontwerp 
 
 

 
 

 

3.1 Inleiding 
 

De eis dat leerlingen in de Tweede Fase ‘onderzoeksvaardigheden’ leren, is een 

substantiële onderwijsvernieuwing in het scheikunde-examenprogramma. Deze 

verandering vergt van de docenten een didactisch omschakeling. Er moet een 

onderwijspraktijk van ‘leren onderzoeken’ op gang komen, die de docenten zelf zien 

als wenselijk, uitvoerbaar en effectief. Volgens Hodson (1996) kunnen 

betekenisvolle veranderingen alleen plaatsvinden als de zorgen van de docenten 

worden onderkend, hun problemen erkend, en hun standpunten serieus genomen. 

De theoretisch verkenning van het ontwerpen van scheikundeonderwijs voor ‘leren 

onderzoeken’ is beschreven in hoofdstuk 2. Deze verkenning heeft geleid tot vijf 

voorlopige richtlijnen (2.3.2). De eerste en de tweede richtlijn betreffen met name 

de docent en luiden:  

-  het ontwerpen sluit aan bij wat de docenten al ‘weten’ en ‘kunnen’ (richtlijn A); 

-  het ontwerpen gebeurt in dialoog met de docenten (richtlijn B).  

Voor het ontwerpen van scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’ is het, zoals 

beargumenteerd in hoofdstuk 2, dus nodig de bestaande onderwijspraktijk van de 

scheikundedocenten te onderzoeken, opdat rekening gehouden kan worden met de 

dagelijkse onderwijsrealiteit en kan worden aangesloten bij wat de docenten al 

weten en kunnen.  

Als strategie is gekozen voor een ontwikkeling van scheikundeonderwijs voor ‘leren 

onderzoeken’ in dialoog met de docenten (2.2.5). Daarbij mag worden verwacht dat 

doelen, idealen, kennis en ervaringen van de docenten ingebracht worden om te 

komen tot effectief onderwijs (Keys & Bryan, 2001; Eilks, 2003). Een voorbeeld 

van een belangrijke factor, die verstorend kan werken in dit opzicht is de 

overtuiging van docenten dat leerlingen bij ‘leren onderzoeken’ onvoldoende kennis 

en begrip van de vakinhoud opdoen (Hammer, 1995).  

 

Volgens de onderzoeksopzet (2.4.2) wordt de beginsituatie van de docenten met 

betrekking tot ‘leren onderzoeken’ onderzocht door een verkennend onderzoek. Bij 

de uitvoering van dit onderzoek bleek al snel, zoals beschreven in paragraaf 3.3.1, 

dat de docenten feitelijk vrijwel uitsluitend ervaring hebben met experimenteel werk 

in de vanouds gebruikelijke vorm: practica. Daarom is ten behoeve van het 

verkennende onderzoek, besloten om de eerste onderzoekscyclus (figuur 2.4) naar 

voren te halen en mede aan te wenden tot verwerving van inzicht in de beginsituatie 
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van de docenten. Hierdoor wordt naast de richtlijnen A en B ook richtlijn E  (2.3.2) 

van belang. 

 

De onderzoeksvraag, subvraag 1 (2.3.2), die in dit hoofdstuk centraal staat, luidt:   

Wat is de beginsituatie van de docenten bij het ontwikkelen van scheikunde-

onderwijs voor ‘leren onderzoeken’? 

Deze is als volgt nader gespecificeerd: 

(i)  Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de bestaande onderwijspraktijk van de 

scheikundedocenten bij praktisch werk in de bovenbouw? 

(ii) Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de beginsituatie van de docenten bij het 

ontwikkelen van onderwijs voor ‘leren onderzoeken’? 

 

In 3.2 wordt de opzet voor het onderzoek naar de beginsituatie van de 

scheikundedocenten beschreven. De resultaten van dit onderzoek komen in 3.3 aan 

de orde. De conclusies en discussie betreffende deze resultaten zijn te vinden in 3.4. 

 

 

3.2 Onderzoeksopzet 
 

3.2.1 Doel  en methode van onderzoek naar de bestaande onderwijspraktijk  
Gekozen is voor een dieptestudie via een kleine en gemotiveerde groep van 

docenten. Daardoor is het mogelijk om de onderwijspraktijken, en de 

ontwikkelingen daarin, in detail te bestuderen. Dat levert weliswaar geen voor het 

hele scheikundeonderwijsveld representatief beeld op, maar dit is gerechtvaardigd 

omdat het een verkennend onderzoek betreft. Wel strekt het onderzoek zich uit tot 

vwo én havo, omdat daarvan een rijker beeld van de onderwijspraktijk van de in het 

onderzoek betrokken docenten mag worden verwacht.  

Het verkennende onderzoek naar de bestaande onderwijspraktijk bij praktisch werk 

in de bovenbouw richt zich op 5 scheikundedocenten van verschillende scholen, die 

deel uitmaken van het in 1997 gestarte bètanetwerk van het Onderwijscentrum VU. 

Vier docenten geven les op zowel het havo als het vwo en 1 docent geeft alleen les 

op het vwo. Alle docenten gebruiken dezelfde lesmethode. Verder geven allen 

minstens vijf jaar scheikundelessen.  

Het onderzoek heeft een tweeledig doel. Allereerst wordt beoogd te achterhalen wat 

de docenten in hun onderwijspraktijk al realiseren met betrekking tot ‘leren 

onderzoeken’. Ten tweede beoogt het doelen, plannen en zorgen van de docenten op 

te sporen.  

Gegevens over de aanvankelijke onderwijspraktijk van de docenten met betrekking 

tot ‘leren onderzoeken’ zijn op twee manieren verzameld: een inventarisatie van de 

eigen lespraktijk, uitgevoerd door de docenten zelf, en een interview met de 

docenten, afgenomen door de onderzoekster (figuur 3.1 onder 1). 

Voor de inventarisatie van hun onderwijspraktijk met betrekking tot ‘leren 

onderzoeken’, gebruiken de docenten een inventarisatie-instrument (bijlage 3-1). Dit 

onderzoeksinstrument is gedetailleerder en heeft een meer op de praktijk 

toegesneden indeling dan de door de Stuurgroep Profiel Tweede Fase Voortgezet 

Onderwijs (1995) gekozen indeling (zie tabel 1.1). Aan het ontwerp van dit 

instrument ligt de volgende gedachtegang ten grondslag. Om onderzoek te kunnen 

doen moeten leerlingen relevante conceptuele en procedurele kennis bezitten en die 

op het juiste moment kunnen gebruiken (Millar et al., 1994). Dat is ook voor allerlei 

andere activiteiten nodig. Wat een activiteit tot onderzoek maakt, is dat handelingen 
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van een bepaald type worden uitgevoerd. Vaak worden die handelingen in 

samenhang uitgevoerd, zodat groepen van die handelingen ‘fasen in het onderzoek’ 

kunnen worden genoemd. Om ervan verzekerd te zijn dat het instrument geschikt is 

voor het in kaart brengen van de bestaande praktijk, is het in concept aan 2 

scheikundedocenten (geen netwerkdocenten) voorgelegd en vervolgens met 

inachtneming van hun commentaar definitief vastgesteld.  

Het examenprogramma maakt geen onderscheid tussen een handeling en een 

vaardigheid. Voor het gebruikte instrument wordt aangenomen dat er wel een 

onderscheid is, namelijk: wie een handeling met succes kan verrichten beschikt over 

de daartoe vereiste vaardigheid. Hierin zal ‘met succes’ onder meer afhangen van de 

onderzoekscontext, van het kennisdomein en van de eigenschappen van de leerling 

en de docent. Het oefenen van de handeling kan leiden tot verwerven van de 

vaardigheid. Sommige manieren van oefening zullen echter naar verwachting 

effectiever zijn dan andere. Daarom is de docenten gevraagd, in de bovenbouw 

havo/vwo voor iedere handeling in een tabel (bijlage 3-1 met daarin het evenbeeld 

van tabel 3.1) aan te geven óf die voorkomt in praktisch werk, en, zo ja, of die en 

passant, volgens instructies dan wel zelfstandig door de leerlingen is uitgevoerd. 

De door de docenten ingevulde tabellen worden voor het havo en vwo apart 

uitgewerkt en per niveau samengevat tot één tabel. In deze tabellen wordt 

aangegeven welke onderzoekshandelingen de leerlingen bij praktisch werk 

zelfstandig uitvoeren en of zij ze uitvoeren bij meer dan één docent, aangegeven met 

+, of bij alle betrokken docenten, aangegeven met ++ . 

Ter voorbereiding van de interviews beantwoorden de docenten enkele schriftelijke 

vragen. Deze vragen en de interviewvragen staan in bijlage 3-2. De interviews zijn 

gepland voor 1,5 tot 2,5 uur. Hiervan worden volledige transcripten gemaakt, die 

vervolgens door de onderzoekster en een medeonderzoeker onafhankelijk 

geanalyseerd worden op:  

-  kenmerkende aspecten van de aanpak van de docenten bij praktisch werk in de 

bovenbouw havo en vwo; 

-  de doelen, plannen en zorgen van de docenten met het oog op ‘leren 

onderzoeken’ in de Tweede Fase. 

De analyses worden eerst door de onderzoekers besproken en bij verschil in 

interpretatie bediscussieerd tot consensus wordt bereikt. Vervolgens worden de 

interpretaties ter verificatie aan de docenten voorgelegd en daarna vastgesteld. 

 

3.2.2  Doel en methode van onderzoek inzake het eerste onderwijsontwerp 
Zoals eerder vastgesteld is het onderzoek aanvankelijk gericht op een verkenning 

van zowel de bestaande onderwijspraktijk van de scheikundedocenten met 

betrekking tot praktisch werk als van hun doelen, plannen en zorgen omtrent het 

‘leren onderzoeken’ van Tweede Fase leerlingen. Daarna verplaatst de focus van het 

onderzoek zich naar het ontwerpen en het uitvoeren van het eerste 

onderwijsontwerp. De docenten willen hun lespraktijk zodanig inrichten dat hun 

leerlingen in overeenstemming met de exameneisen van de Tweede Fase 

onderzoeksvaardig worden. De onderzoekster beoogt inzicht te krijgen in wat de 

docenten ten aanzien van het ontwikkelen van onderwijs voor ‘leren onderzoeken’ 

al weten en kunnen.  

Het onderzoek komt dan in een fase (figuur 3.1 onder 2) waarin samen met de 

docenten onderzoeksopdrachten worden ontworpen, die vervolgens als 

onderzoeksinstrument voor het bestuderen van het onderwijsleerproces bij ‘leren 

onderzoeken’ in de klas worden gebruikt (Boersma, 1998). De bijeenkomsten van 
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het netwerk nemen een centrale plaats in bij het ontwikkelen van 

onderzoeksopdrachten. Van iedere netwerkbijeenkomst wordt onmiddellijk na 

afloop een verslag gemaakt. De docenten nemen kennis van deze verslagen en 

verifiëren die in de volgende netwerkbijeenkomst. Deze verslagen worden 

onafhankelijk door twee onderzoekers geanalyseerd op de volgende punten:  

-  aanpak van docenten bij het ontwerpen van onderzoeksopdrachten: inhoudelijke 

eisen; gekozen opbouw; leerling-eigenschappen waarmee rekening wordt 

gehouden; eigen rol van de docent; 

-  aanpak van docenten bij het uitvoeren van de onderzoeksopdrachten in de klas: 

hun zorgen; eisen aan het werk van de leerlingen; invulling van eigen rol; 

-  ervaringen bij uitvoeren van de onderzoeksopdrachten in de klas: werkwijze van 

leerlingen en de van de docent. 

 
 
 Netwerkbijeenkomsten (Verslagen) 

 

 09-10-97                      1. Verkennend onderzoek 

     Inventarisatie ‘leren onderzoeken’ in de onderwijspraktijk van de docenten 

 05-02-98 

 

 19-03-98  Interviews met de docenten 

     

 14-05-98  2. Eerste onderzoekscyclus (eerste ontwerp) 

     Ontwerpen van eerste onderzoeksopdrachten 

 01-10-98  Uitvoeren van de onderzoeksopdrachten: 

     Ionen in mineraalwater, Droogmiddelen, Oude en nieuwe zeep, 

 13-10-98   Neutralisatie van maagzuur, Zwart op wit dropje, Tandbederf  

     en fluoride-ionen, Diffusie van ionen, Wc-eend. 

 03-12-98  Observeren in de klas; Innemen van werkplannen van de leerlingen 

   Evalueren (ten behoeve van tweede ontwerp) 

 03-02-99   Overige producten uit het netwerk: 

      - Beoordelingsschema: werkplan, verslag 

 03-06-99   - Bron voor digitaal overzicht praktische opdrachten (DOPO) 

       (www.pieternieuwlandcollege.nl)  

 eind - 99   - Bundel onderzoeksopdrachten 

 

 2001-2002  3. Tweede onderzoekscyclus  (tweede ontwerp) 

 (…) 

 2002-2003      (derde ontwerp) 

 (…) 

 2003-2004      (vierde ontwerp) 

 

Figuur 3.1: Overzicht van de netwerkbijeenkomsten met daarin het type onderzoek (in vet) 

en de onderzoeksactiviteiten (in cursief) en de overige producten uit het netwerk. 

 

De onderzoeksactiviteiten betreffen het ontwerpen, uitvoeren, evalueren en 

bijstellen van onderzoeksopdrachten. De docent heeft belang bij wat in zijn klas 

gebeurt. Wat docenten in de netwerkbijeenkomsten over hun aanpak en ervaringen 

in de klas vertellen, kan daardoor gekleurd zijn. De onderzoekster wil daarom over 

aanpak en ervaringen een second opinion krijgen en volgt daarom de uitvoering van 

een aantal onderzoeksopdrachten in de klas. Daartoe verzamelt zij gegevens door 

lesobservaties almede door het innemen van de werkplannen van de leerlingen 

(figuur 3.1, onder 2).  

De uitgeschreven lesobservaties worden door twee onderzoekers onafhankelijk van 

elkaar geanalyseerd op de volgende factoren:  
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-  bereidwilligheid van de leerlingen om te onderzoeken; 

-  de inhoud van de onderwijsstrategie van de docent; 

-  de reactie daarop van de leerlingen.  

Daarnaast worden de ingenomen werkplannen geanalyseerd op: 

-  de kwaliteit van de plannen (wat en hoe onderzoeken); 

-  de reactie van de leerlingen op de schriftelijke suggesties van de docent bij die 

plannen.  

De resultaten van de analyses worden vervolgens door de onderzoekers besproken 

en bij verschil van mening bediscussieerd tot consensus wordt bereikt. 

 

 

3.3 Resultaten 
 

3.3.1 De bestaande onderwijspraktijk van de scheikundedocenten 

 

Onderzoekshandelingen die leerlingen in de bovenbouw havo en vwo zelfstandig 

uitvoeren 
De analyses van de door de 5 docenten gemaakte inventarisaties betreffende hun 

onderwijspraktijk laten een grote overeenkomst zien in onderzoekshandelingen die 

leerlingen in de bovenbouw havo en vwo zelfstandig uitvoeren. Zoals weergegeven 

in tabel 3.1 handelen hun vwo-leerlingen zelfstandig bij:  

-  het waarnemen, beschrijven, meten en weergeven (D1 en D2); 

-  het ordenen, rekenen en het maken van tabellen en grafieken (E1, E2 en E3); 

-  het verklaren van verschijnselen en het duiden van diagrammen (F1 en F2); 

-  het beantwoorden van de onderzoeksvraag (G1); 

-  het schrijven van een (deel)verslag of andere rapportage (H1). 

Zowel havo als vwo-leerlingen voeren handelingen in de fasen A, B en C (zie tabel 

3.1) niet zelfstandig uit. Zij doen practica volgens ‘kookboek’-instructies die weinig 

te kiezen of af te wegen laten. In de interviews geven de docenten hiervoor als 

redenen:  
‘ik volg gewoon het boek en dat zijn meestal kookboekpractica’;  

‘het huidige examenprogramma eist dit niet echt’; 

‘het ligt aan mijn manier van lesgeven, ik ben niet vertrouwd met onderzoek door 

leerlingen’.  

 

Aanpak van de docenten bij praktisch werk in de bovenbouw havo en vwo 
Bij de 5 docenten verschilt de aanpak in het havo van die in het vwo. De docenten 

motiveren dit verschil in de interviews als volgt: de practica op het havo zijn voor 

zowel de uitvoering als de berekeningen sterk gestructureerd (‘dit houdt de leerlingen 

gemotiveerd’) en vakinhoudelijk gemakkelijker dan die voor het vwo (‘theoretisch 

kunnen havo-leerlingen minder aan’). In de verslagen van havo-leerlingen worden 

formuleringen en berekeningen sneller goed gerekend (‘havo-leerlingen vinden 

formuleren en rekenen lastig’).  

Men is tenslotte eenstemmig van mening dat alle leerlingen een aantal 

basisvaardigheden (algemene vaardigheden en vaardigheden die te maken hebben 

met uitvoeren, verwerken en verslagschrijven) dienen te beheersen, als ze in de 4
de

 

klas met practica beginnen. Die vaardigheden moeten leerlingen in de basisvorming 

(bavo) verwerven. 
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Fase in onderzoek Handeling                     Gedaan 

A. Zicht krijgen op doel van onderzoek 1. Onderzoekbaar probleem formuleren 

2. Doel onderzoek/type antwoord bepalen 

3. Probleem verkennen 

- 

- 

- 

B.  Plan maken voor verwerken data 1. Theorie uitwerken 

2. Te verwachten verband/relatie afleiden 

3. Te verwachten resultaat aangeven 

- 

- 

- 

C.  Plan maken voor verwerven van data 1. Onderzoekshandelingen plannen 

2. Bruikbare opstelling ontwerpen 

3. Werkplan maken 

- 

- 

- 

D.  Uitvoeren 1. Waarnemen en beschrijven (kwalitatief) 

2. Meten en weergeven (kwantitatief) 

3. Opstelling bouwen, metingen verrichten 

++ 

++ 

+ 

E.  Verwerken 1. Ordenen van waarnemingen 

2. Uitvoeren van berekeningen 

3. Maken van tabellen en grafieken 

4. Gebruikmaken van grafieken 

++ 

++ 

++ 

- 

F.  Interpreteren van resultaten 1. Verklaren van verschijnselen 

2. Eigenschappen van diagrammen duiden 

3. Vergelijken resultaten / andere bronnen 

4. Aangeven van de meetnauwkeurigheid 

++ 

++ 

- 

+ 

G.  Conclusies trekken 1. Beantwoorden van de (onderzoeks)vraag 

2. Discussie betrouwbaarheid en validiteit 

3. Aangeven verbeteringen/alternatieven 

++ 

- 

- 

H.  Rapporteren 1. (Deel)verslag, andere rapportage + 

Tabel 3.1: Fasen in een onderzoek met de handelingen. Hierin betekent + dat, bij meer dan 

één netwerkdocent, de handeling minstens één keer in bovenbouw vwo zelfstandig door 

leerlingen wordt gedaan. Bij ++ is dat het geval bij alle 5 docenten. Bij – is dat niet 

zelfstandig gedaan. 

 

Doelen, plannen en zorgen van de docenten met het oog op ‘leren onderzoeken’ in 

de Tweede Fase 
In de interviews geven de docenten aan dat zij ‘leren onderzoeken’ een bij het 

schoolvak scheikunde passend leerdoel vinden, al hebben zij vragen omtrent 

wanneer, waar en hoe dat in de praktijk van het onderwijs een plaats moet krijgen.  

Zij vragen zich alle vijf af of de leeropbrengsten in een juiste verhouding staan tot 

geïnvesteerde tijd en moeite. Tevens vinden zij dat onderzoeksopdrachten leerlingen 

moeten motiveren, tot succeservaringen moeten leiden alsmede gerelateerd moeten 

zijn aan en ondersteunend voor andere leeractiviteiten.  

Geen enkele docent merkt bij zichzelf met betrekking tot ‘leren onderzoeken’ een 

gebrek aan didactische kennis of vaardigheden op, maar zij melden wel: ‘de eisen 

zijn duidelijk, maar het is niet duidelijk hoe leerlingen leren onderzoeken’. De 

geïnterviewde docenten interpreteren die eisen als: leerlingen van het havo en vwo 

moeten bewust leren handelen bij het doen van onderzoek.  

Onder ‘leren onderzoeken’ verstaan zij, dat hun leerlingen leren logisch na te 

denken, onderling te overleggen, te improviseren en te experimenteren. Aan de 

fasen D, E, F, G en H (tabel 3.1) willen de docenten in de toekomst niet meer tijd 

besteden dan zij nu al doen. De docenten hopen te bereiken dat hun 6-vwo-

leerlingen leren met een aangeboden onderzoeksvraag zelfstandig te onderzoeken. 

Zij willen een geleidelijke en systematische aanpak van onderzoekshandelingen 

volgen, waarbij de eisen aan zelfstandigheid in de uitvoering en het 

wetenschappelijke gehalte van het onderzoek in de loop van de bovenbouw 
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toenemen. De docenten vertrouwen erop dat vwo-leerlingen uiteindelijk alle fasen in 

een onderzoek, zoals weergegeven in tabel 3.1, zelfstandig aankunnen.  

Voor havo-leerlingen willen zij meer structuur bieden. Deze leerlingen hoeven 

bijvoorbeeld niet zelfstandig de fasen A en B, maar wel de fasen C tot en met H 

(tabel 3.1) met succes te kunnen doorlopen. De docenten willen – om los te komen 

van de bestaande en sterk gestructureerde practica – havo en vwo-leerlingen meer 

verantwoordelijkheid geven voor het onderzoek door hen ook te laten oefenen met 

het plannen van het onderzoek (fase C, met name handeling 3, in tabel 3.1). Volgens 

de docenten moeten de te ontwikkelen onderzoeksopdrachten aansluiten bij de 

belevingswereld van de leerling en hun ‘intellectuele vermogen’ (‘dan blijven de 

leerlingen gemotiveerd’). 

Verder noemen ze gebrek aan tijd, aan passend lesmateriaal, aan personele 

ondersteuning en practicumruimte als mogelijke belemmeringen bij het realiseren 

van onderwijs in ‘leren onderzoeken’. 

 

3.3.2 Het eerste onderwijsontwerp voor ‘leren onderzoeken’ 

 

Aanpak van de docenten bij het ontwerpen van onderzoeksopdrachten 
Uit analyse van de verslagen van de netwerkbijeenkomsten kunnen een aantal 

conclusies worden getrokken: 

-  de docenten willen eerst in onderling overleg bepalen welke eisen zij aan de 

onderzoeksopdrachten stellen;  

-  vanaf het begin is er consensus over, dat het leerproces waarbij ‘leerlingen leren 

onderzoeken’ het beste kan plaatsvinden door hen daadwerkelijk onderzoek te 

laten doen; 

-  de docenten vinden dat de leerlingen meer vrijheid en verantwoordelijkheid 

moeten krijgen bij het plannen en uitvoeren van onderzoeksopdrachten; 

-  zij willen de opdrachten bij onderwerpen in het leerboek van de leerlingen laten 

aansluiten, zodat ze ‘herkenbaar voor leerlingen’ zijn en de tijd efficiënt wordt 

gebruikt; 

-  zij kiezen ervoor om te beginnen met een 'kleinschalige verandering': 

onderzoeksopdrachten die twee à drie lessen duren, maar wel volledige 

onderzoekjes omvatten. Zij verwachten dat de opdrachten ‘anders niet 

motiverend voor de leerlingen’ zijn;  

-  sturing en kwaliteitsbewaking worden van groot belang geacht; controle van, en 

reacties op werkplannen en verslagen van leerlingen moeten dat mogelijk 

maken.  

Het ontwerpen en uitvoeren van de onderzoeksopdrachten blijkt in de praktijk al 

snel veel tijd te kosten. De docenten en de onderzoekster besluiten daarom, 

voorlopig alleen opdrachten voor leerlingen in de bovenbouw van het vwo te 

ontwerpen en uit te voeren in de klas. Uiteindelijk zijn acht onderzoeksopdrachten 

ontworpen (Tabel 3.2). Deze tabel geeft, per onderzoeksopdracht, aan voor welke 

klas deze is bedoeld, de centrale onderzoeksfase(n), of de opdracht in de klas is 

uitgevoerd en of de uitvoering is geobserveerd door de onderzoekster. De 

onderzoeksopdrachten 1 en 2 zijn, als voorbeeld, respectievelijk te vinden in de 

bijlagen 3.3 en 3.4. De andere opdrachten en bijbehorende instructiebladen voor 

leerlingen en docent zijn opgenomen in Van Rens (1999). Onderzoeksopdrachten 

die in tabel 3.2 vermeld zijn, maar niet (meteen) in de klas zijn uitgevoerd, zijn 

geschreven als 'vingeroefening'. De bedoeling is die in het lopend of volgend 

schooljaar uit te voeren, zodat ze bij de dan aan de orde zijnde leerstof aansluiten. 
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Onderzoeksopdrachten Klas Fase U O 

1. Welke ionen kun je aantonen in mineraalwater? 4 V C √ √ 

2. Het beste droogmiddel uit vier stoffen 4 V A3; C √ √ 

3. Het schuimen van nieuwe en oude zeep 4 V B; C   

4. Het goedkoopste middel dat maagzuur neutraliseert 4 V       B; C   

5.  Samenstelling zwart op wit dropje 5 V B; C   

6.  Relatie tandbederf en fluoride-ionen 5 V B; C √  

7.  Met welke snelheid bewegen ionen? 5; 6 V B; C   

8.  Achterhaal de samenstelling van wc eend 6 V B; C √ √ 

Tabel 3.2: De acht ontworpen onderzoeksopdrachten met de vwo-klas en de fase van het 

leerlingonderzoek, zoals weergegeven in tabel 3.1. √ onder U betekent uitgevoerd door 

leerlingen en onder O geobserveerd door de onderzoekster. 

 

De ontworpen onderzoeksopdrachten laten zien dat: 

- de inhoud gaat over het zelf plannen door de leerlingen van een ‘onderzoek’ over 

een probleem – bijvoorbeeld de aanwezigheid van verschillende soorten van ionen 

in mineraalwaters of de opnamecapaciteit van water als kristalwater in zouten – 

ten aanzien waarvan de docenten aannemen, dat bij de leerlingen de daarbij 

vereiste voorkennis aanwezig is; 

- ze geen expliciete leerdoelen bevatten betreffende hoe een zo nauwkeurigheid en 

betrouwbaarheid mogelijk onderzoeksplan op te stellen; 

- de opzet voor de leerlingen gestructureerd is in stappen. Deze opzet richt zich voor 

de docent vooral op het proces van plannen, uitvoeren en verslagschrijven, op de 

beoordelingscriteria voor de verslagen en op hoe de beschikbaarheid van 

materialen te regelen. 

 

Aanpak van docenten bij het uitvoeren van onderzoeksopdrachten in de klas 
Uit de analyses van de verslagen van netwerkbijeenkomsten blijkt, dat alle docenten 

nieuwe, zelf ontworpen onderzoeksopdrachten in de klas uitproberen. Ook werken 

zij actief aan een aanpassing van hun lespraktijk voor het ‘leren onderzoeken’. Er 

voltrekt zich een, min of meer gemeenschappelijk, stapsgewijs proces. Vooraf 

hebben de docenten zorgen op het gebied van de haalbaarheid: ‘zullen de leerlingen 

het [onderzoek] uitdagend genoeg vinden ... het wel leuk vinden’; ‘de leerlingen moeten 

wel resultaten kunnen vinden ... ik laat de technisch onderwijsassistent  het wel eerst 

uitzoeken’. Bij de eerste ervaringen in de klas worden deze zorgen direct 

weggenomen. De leerlingen zijn enthousiast met de onderzoeksopdracht bezig. Zij 

gaan creatief om met vragen als: wat gaan wij onderzoeken, hoe gaan wij het 

onderzoek aanpakken en wat hebben wij daarvoor nodig. Dit is eveneens zichtbaar 

in de analyse van de werkplannen die groepjes leerlingen bij de docenten inleveren. 

Daarna doemt een nieuwe zorg op, namelijk omtrent de te volgen begeleidings-

strategie: mag je sturen en zo ja, hoeveel? Onveilige plannen mogen leerlingen niet 

uitvoeren, maar wat te doen met kwalitatief minder goede plannen? De leerlingen 

zelf de problemen laten opmerken en oplossen of toch sturing geven? De docenten 

kiezen ervoor, de werkplannen te controleren voor ze worden uitgevoerd, en te 

voorzien van adviezen. De leerlingen krijgen tijd om die suggesties in hun groepje te 

bespreken en het plan aan te passen. Steeds weer blijkt dan, dat de leerlingen weinig 

doen met die suggesties en vasthouden aan hun eerdere plannen. Ze zijn niet in staat 

of niet bereid de opmerkingen te gebruiken. De leerling die trots meldt: ‘ons plan is 

gewoon het beste van de klas’, heeft daartoe helemaal geen reden. 
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Nu gekozen is voor een zekere mate van sturing, blijkt een volgende zorg de inhoud 

van de begeleidingsstrategie te betreffen: welke aspecten betrek je in je sturing? De 

docenten in het netwerk proberen leerlingen in de eerste plaats te stimuleren door 

het belang van goede plannen te benadrukken en te attenderen op te stellen eisen. 

Deze wijze van stimuleren levert geen kwalitatief betere werkplannen van de 

leerlingen op. Kennelijk willen de leerlingen de onderzoeksvraag wel be-

antwoorden, maar hechten zij er minder waarde aan om dat zo te plannen dat het 

onderzoek zo nauwkeurig en betrouwbaar mogelijke resultaten oplevert. In een 

volgende poging om leerlingen over de kwaliteit van hun plan te doen nadenken, 

laten de docenten de leerlingen aan de hand van een aantal vragen de vakkennis 

ophalen die bij de gestelde onderzoeksvraag – bijvoorbeeld bij onderzoeksopdracht 

2: ‘welke droogmiddel bindt het meeste water?’ – relevant is. In de werkplannen van 

de leerlingen wordt dan zichtbaar dat zij daarna beter weten wat zij aan het 

onderzoeken zijn, bijvoorbeeld de leerlingen beseffen dat droogmiddelen zouten zijn 

die in water kunnen oplossen. Er blijkt echter niet uit dat leerlingen het onderzoek 

vervolgens nauwkeurig en betrouwbaar opzetten. Hoe leerlingen zover te krijgen is  

een vraag die herhaalde malen in de netwerkbijeenkomsten aan de orde is geweest. 

 

Resultaten met betrekking tot het uitvoeren van onderzoeksopdrachten in de klas 
De ervaringen in de klas bij de onderzoeksopdrachten van tabel 3.2 zijn 

gedetailleerd beschreven in Dekkers & Van Rens (1999) en Van Rens & Dekkers 

(2000; 2001). De belangrijkste resultaten worden hieronder samengevat. 

De observaties in de klas bij de uitvoering van de onderzoeksopdrachten wijzen uit 

dat de vwo-4-leerlingen gemotiveerd zijn en enthousiast aan het werk gaan. Zij 

vinden het wel moeilijk om een deugdelijk werkplan te maken. In de woorden van 

een docent, gericht tot zijn leerlingen: ‘jullie merken dat een experiment anders kan 

lopen dan in het plan voorzien; nu begrijpen jullie tenminste mijn vraag bij jullie plan (“kan 

het niet oplossen?”)’. Zoals eerder beschreven gaat het droogmiddel oplossen, als de 

leerlingen water toevoegen. Dit levert problemen in de uitvoering op, waarvoor 

leerlingen de oplossing zoeken in technische details, bijvoorbeeld: zij gaan water 

toevoegen met behulp van een injectiespuit zonder van te voren te overdenken of en 

hoe zij dan nauwkeurig kunnen meten en hoe hun onderzoeksplan te herzien. 

De docenten zijn vooral bezig onzekerheden bij leerlingen weg te nemen en 

praktische zaken op te lossen. Zij wisselen te weinig van gedachten met de 

leerlingen over wat zij eigenlijk te weten willen komen, hoe zij dat aanpakken en 

waarom zij die manier verkiezen boven een andere. 

Dat leerlingen het doel van een onderzoeksopdracht begrijpen en als uitgangspunt 

nemen, blijkt dus veel belangrijker dan voorheen het geval was bij 

'kookboekpractica’. Instructies uitvoeren is nu immers onvoldoende; leerlingen 

moeten zelf de werkwijze bepalen en zonodig herzien. Kenmerkend voor deze 

situatie is het volgende voorval. Als de leerlingen bij onderzoeksopdracht 2, na het 

toevoegen van water met de injectiespuit, discussiëren over hoe nauwkeurig dit 

‘druppelen’ eigenlijk is en over de noodzaak van het wel of niet herhalen van de 

proef (‘we hebben het toch heel voorzichtig uitgevoerd’… ‘ja, maar wat is voorzichtig 

dan?’), merkt de docent deze discussie niet op. De zich hier aandienende kans de 

leerlingen te bevragen over het belang van een geschikte manier van meten en de 

benodigde meetpunten, een cruciaal leerdoel bij ‘leren onderzoeken’, blijft daarmee 

liggen. 

De observaties in de klas wijzen verder uit dat de leerlingen hun waarnemingen 

goed ordenen en beschrijven.  
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3.4 Discussie en conclusies 
 

Achtereenvolgens komen aan de orde de beginsituatie van de docenten ten aanzien 

van de bestaande onderwijspraktijk en ten aanzien van het ontwikkelen (ontwerpen 

en uitvoeren) van onderwijs voor ‘leren onderzoeken’. Ten slotte worden uit de 

bevindingen nadere eisen afgeleid die aan het ontwerpen van onderwijs voor ‘leren 

onderzoeken’ en aan de inhoud van het onderwijsontwerp moeten worden gesteld. 

 

Bestaande onderwijspraktijk bij praktisch werk 
Uit het onderzoek naar de bestaande onderwijspraktijk van de netwerkdocenten bij 

praktisch werk blijkt, dat zij hun leerlingen in de bovenbouw havo en vwo 

receptmatige practica uit het leerboek laten uitvoeren. Leerlingen formuleren niet 

zelf onderzoeksvragen en stellen niet zelf een onderzoeksplan op.  

Het gebruikte inventarisatie-instrument (tabel 3.1) bevordert de onderlinge dialoog 

in het docentennetwerk over het ontwerpen en uitvoeren van onderwijs voor ‘leren 

onderzoeken’. Bovendien is dit instrument bruikbaar voor het maken van een lijst 

waarmee de docenten verslagen van leerlingen zowel richting kunnen geven als 

kunnen beoordelen. Daarbij moet wel de suggestie worden vermeden dat de 

structuur van de lijst het onderzoeksproces weergeeft. Als in wetenschappelijk 

onderzoek al fasen kunnen worden onderscheiden, kunnen die immers ook in een 

andere volgorde of meermalen worden doorlopen. In het model van figuur 2.3 wordt 

uitgegaan van een cyclisch en iteratief proces. Dat een onderzoeksproces zo’n 

karakter heeft, wordt volledig beaamd door de docenten. 

 

Het ontwerpen van het eerste onderwijsontwerp voor ‘leren onderzoeken’ 
De eerste pogingen van de docenten en de onderzoekster om onderzoeksopdrachten 

voor ‘leren onderzoeken’ te ontwerpen, laten zien dat de docenten het model voor 

het ontwerpen van scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’ van figuur 2.3 

een brug te ver vinden. Zij willen beginnen met kortdurende onderzoeksopdrachten 

die zowel complete onderzoekjes omvatten als dichtbij hun bestaande 

onderwijspraktijk blijven.  

De docenten willen in de te ontwerpen opdrachten, overeenkomstig de richtlijn van 

Nakleh et al. (2002), een relatie leggen tussen de vakinhoud en de leefomgeving van 

de leerlingen (2.2.4). De ontworpen opdrachten voldoen aan die eis, vergen van de 

leerlingen geen experimentele vaardigheden die te hoog gegrepen zijn en laten hen 

what-if vragen stellen. Leerlingen gaan bijvoorbeeld in de supermarkt diverse 

mineraalwaters bekijken en bij de opdracht over droogmiddelen lezen over de 

toepassing ervan bij het drooghouden van elektronische apparatuur. De leerlingen 

zoeken uit welke ionen in een mineraalwater aanwezig zijn om vervolgens te 

voorspellen welke waarschijnlijk, wegens te verwachten vertroebeling van het 

water, niet aanwezig zijn.  

Het ontwerpen van onderwijsleeractiviteiten voor ‘leren onderzoeken’ blijkt niet 

zonder meer tot de competentie van de docenten te behoren. Het kost hen veel tijd 

en zij zijn onzeker over de kwaliteit. De netwerkdocenten kunnen uitstekend 

vakinhoudelijke doelen formuleren, maar zij vinden het moeilijk om inhoudelijke 

doelen met betrekking tot ‘leren plannen van een onderzoek’ inhoud te geven in de 

onderzoeksopdrachten, terwijl gerichte en expliciete leerdoelen wel nodig zijn om 

tot goede leeropbrengsten te komen (Van den Berg & Giddings, 1992; Nakleh et al., 

2002).  
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Het blijkt voor de scheikundedocenten en de onderzoekster vooralsnog niet haalbaar 

te zijn om naast de vakinhoudelijke concepten ook concepten betreffende 

empirische bewijsvoering, zoals het PACKS-model van Millar et al. (1994) vergt 

(2.2.4), een plaats te geven in het onderwijsontwerp voor ‘leren onderzoeken’. Dit 

cruciale element moet evenwel in het tweede onderwijsontwerp, en wel voor elk van 

de onderscheiden fasen van een onderzoek, zeker een plaats krijgen. Volgens Smits, 

Lijnse & Bergen (2000) en Gott & Duggan (1995) is het immers nodig, de 

leerlingen te leren hoe zij de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van 

onderzoeksresultaten moeten optimaliseren en daardoor de kwaliteit van hun 

onderzoeksdesign kunnen verbeteren. Een belangrijk obstakel hierbij is, dat de 

docenten naar eigen zeggen geen toereikend beeld hebben van wat leerlingen in dit 

opzicht (empirische bewijsvoering) al weten en kunnen noch hoe zij dit weten en 

kunnen zouden moeten bevorderen. 

 

Het uitvoeren van het eerste onderwijsontwerp voor ‘leren onderzoeken’ 
Bij de uitvoering van de ontworpen onderzoeksopdrachten in klas richten de 

docenten zich in de eerste plaats op de praktische uitvoerbaarheid, dan op de 

begeleidingsstrategie en tenslotte op waar het allemaal om begonnen is: de kwaliteit 

van het onderzoeken. Het blijft lastig, zo blijkt, om het ‘leren onderzoeken’ zélf tot 

object van de didactiek te maken. Hoe zorg je ervoor dat leerlingen bewust gaan 

nadenken over wat en hoe zij willen onderzoeken, wat zij feitelijk hebben gedaan en 

hoe zij het onderzoek beter hadden kunnen aanpakken. Deze vraag is vele malen in 

de netwerkbijeenkomsten gesteld. Hoewel docenten het belang ervan onderkennen, 

blijken zij toch steeds vakinhoud en organisatorische zaken op de voorgrond te 

stellen. Deze bevindingen sluiten aan bij de uitkomst van het onderzoek van 

Hammer (1995): docenten zijn er met name op gericht dat leerlingen 

vakinhoudelijke concepten leren.  

De docenten slagen er onvoldoende in een evenwicht te vinden tussen begeleiden en 

loslaten: van het zelf oplossen van problemen leren leerlingen het meest, maar wat 

voor problemen kunnen zij zelf oplossen in de beschikbare tijd? De docenten 

ervaren een spanning tussen wel of niet deelnemen aan het zoeken naar een 

oplossing van het probleem. Daarnaast blijken de docenten het eveneens moeilijk te 

vinden om verschillen tussen en binnen groepjes van onderzoekende leerlingen te 

onderkennen ten aanzien van hun vermogen tot het doorgronden van het 

onderzoeksdoel en het opstellen en uitvoeren van het werkplan. Als zij in dit opzicht 

bij een leerling of een groepje leerlingen onbegrip of onvermogen signaleren, dan 

vinden zij het moeilijk om te bepalen of zij daaraan aandacht moeten besteden ten 

overstaan van die leerling of dat groepje dan wel de hele klas. Bulterman-Bos 

(2004) betoogt dat zowel individualisering als gezamenlijk leren nodig is: 
“… leren dat beide elementen noodzakelijk zijn: omgaan met verschillen vraagt dat de 

polen van de paradox tussen differentiatie en integratie worden verenigd.  (…) Ons 

perspectief benadrukt dat in de concrete situatie eerst vastgesteld moet worden of 

integratie mogelijk is en of adaptatie nodig is. Daarom kan in het algemeen niet 

aangegeven worden hoe omgaan met verschillen er uit hoort te zien, noch welke rol 

leraren daarbij dienen te spelen” (blz. 197).  

Bij het ontwerpen van onderwijs voor ‘leren onderzoeken’ zal dus voor iedere 

concrete activiteit bepaald moeten worden welke rol de docent ten aanzien van het 

omgaan met verschillen aanneemt.  

De factor ‘willen’ in het model van figuur 2.3 lijkt vooralsnog geen probleem. Uit 

de observaties is gebleken dat het zelf plannen en uitvoeren van, en rapporteren over 

een onderzoek bij de leerlingen aanslaat. De leerlingen gaan gemotiveerd aan de 
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slag. Zij zijn in staat redelijk zelfstandig te experimenteren in een hun vertrouwd 

schoollaboratorium met hun bekende materialen. Van een kritische samenspraak van 

de  leerlingen in  een ‘onderzoeksgemeenschap’ is nog geen sprake. Zij komen 

weliswaar soms tot een discussie in het eigen onderzoeksteam, maar nog niet tussen 

de onderzoeksteams.  

 

Aandachtspunten voor het ontwerpen en eisen te stellen aan de inhoud van het 

tweede onderwijsontwerp voor ‘leren onderzoeken’ 
Wat leren de bevindingen ten aanzien van de beginsituatie van de docenten nu over 

het proces van ontwerpen van onderwijs voor ‘leren onderzoeken’ en over de eisen 

die, in het licht van de voorlopige richtlijnen (2.3.2), aan de inhoud van het 

onderwijsontwerp moeten worden gesteld? 

Voor het proces van ontwerpen van het onderwijs voor ‘leren onderzoeken, komt de 

onderzoekster tot de volgende aandachtspunten: 

-  de praktische uitvoerbaarheid van het onderwijsontwerp moet steeds in het oog 

worden gehouden;  

-  de leerlingen moeten, ook in het kader van het ‘leren onderzoeken’, nieuwe 

vakinhoudelijke kennis opdoen. 

Met betrekking tot de inhoud van het onderwijsontwerp leidt de onderzoekster uit  

de bevindingen de volgende eisen af: 

a.  het onderwijsontwerp moet de idee van een ‘onderzoeksgemeenschap’ van de 

leerlingen operationaliseren; 

b. nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en geldigheid (hierna afgekort tot: n, b en g) 

moeten een belangrijke plaats in het onderwijsleerproces innemen; 

c. voor vakinhoudelijke kennis en empirische bewijsvoering moeten de leerdoelen 

worden gespecificeerd en geëxpliciteerd; 

d. het ontwerp moet bijdragen aan het eigen inzicht van de docenten in de rol van 

n, b en g in empirische bewijsvoering alsmede in de didactische aspecten 

daarvan;   

e.  in het ontwerp moeten strategie en inhoud van de begeleiding van de leerlingen 

ten aanzien van het doel van de onderzoeksopdracht, de relevante 

vakinhoudelijke kennis en de empirische bewijsvoering worden vastgelegd; 

f.  het ontwerp moet ten aanzien van elk van de geplande activiteiten van de 

leerlingen bepalen waar wel of geen differentiatie nodig is. 

 

De resultaten van het verkennende onderzoek onderstrepen overigens de noodzaak 

van onderzoek naar de motivatie (‘willen’) van de leerlingen bij ‘leren onderzoeken’ 

en naar wat de leerlingen al ‘weten’ en ‘kunnen’, met name met betrekking tot de 

concepten van empirische bewijsvoering. Dit onderzoek wordt in hoofdstuk 4 ter 

hand genomen.  


