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4  Beginsituatie leerlingen bij ‘leren onderzoeken’  
 

 

 
 

 

4.1 Inleiding 
 

Op grond van de theoretische verkenningen (hoofdstuk 2) is in de onderzoeksopzet 

voorzien in een verkennend onderzoek naar de beginsituatie van leerlingen bij ‘leren 

onderzoeken’. In paragraaf 3.4 zijn de onderzoeksresultaten betreffende de 

beginsituatie van de docenten bij het ontwerpen en uitvoeren van het eerste 

onderwijsontwerp in vwo-4-klassen beschreven. Daaruit komt de vraag op wat 

leerlingen al ‘weten’ en ‘kunnen’ met betrekking tot de relevante concepten 

betreffende empirische bewijsvoering en naar wat leerlingen motiveert bij 

‘onderzoeken’.  

In de literatuur geven Millar et al. (1994) en Gott & Duggan (1998) belangrijke 

aanwijzingen. Millar et al. hebben de onderzoeksproducten onderzocht: de 

beschreven onderzoeksmethode, de set van waarnemingen, de geformuleerde 

conclusie(s) en het evaluatieve commentaar daarop van 15-jarigen, die een 

onderzoekstaak uitvoeren. Volgens hun PACKS-model wordt de kwaliteit van deze 

producten beïnvloed door drie domeinen van begrijpen van de leerlingen alsmede 

door hun experimentele vaardigheden. Deze domeinen van begrijpen betreffen het 

doel en de aard van het onderzoek, de relevante vakkennis en de empirische 

bewijsvoering (figuur 2.2).  

Gott & Duggan (1998) hebben het derde domein, de empirische bewijsvoering 

verder uitgewerkt in concepts of evidence betreffende:  

-  het experimentele ontwerp (onafhankelijke/afhankelijke variabelen, controle-

variabelen, type variabelen); 

-  het meten zelf (keuze meetinstrument, nauwkeurigheid, herhalen); 

-  het omgaan met gegevens (gebruik van tabel en grafiek); 

-  het evalueren van het gehele onderzoek (betrouwbaarheid en geldigheid). 

 

Het eerste onderwijs voor ’leren onderzoeken’ dat in samenspraak met de docenten 

is ontworpen, laat zien dat de instructie voor de leerlingen vooral betrekking heeft 

op het proces van plannen, uitvoeren en verslagschrijven alsmede de 

beoordelingscriteria voor de verslagen (3.4). De instructie voor de docent betreft de 

vakinhoudelijke en organisatorische informatie, de aan de verslagen te stellen eisen 

en het beoordelen van verslagen. Verder wijst het onderzoek naar de beginsituatie 

van de docenten uit dat zij het lastig vinden om inhoudelijke doelen te formuleren 

ten aanzien van het experimentele design dat de leerlingen maken alsmede voor het 

onderzoeksproces als geheel. Leerdoelen betreffende concepts of evidence zijn in 
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het eerste onderwijsontwerp nog niet geëxpliciteerd. De docenten onderkennen wel 

het belang van kennis over empirische bewijsvoering, maar stellen dit belang 

vooralsnog niet op dezelfde hoogte als vakinhoudelijke kennis. Dit probleem vereist 

onderzoek naar het begrip van hun leerlingen omtrent empirische bewijsvoering. 

Het moet aanknopingspunten opleveren die, ook door de docenten, als cruciaal 

worden aangemerkt voor de opstelling van het tweede onderwijsontwerp voor ‘leren 

onderzoeken’. Door leerlingen zelfstandig onderzoeksopdrachten te laten uitvoeren 

kan niet alleen hun begrip omtrent empirische bewijsvoering maar eveneens de rol 

van vakkennis, experimentele vaardigheden en motivatie van leerlingen worden 

onderzocht.  

 

Op grond van de voorgaande overwegingen is subvraag 2 (2.3.2): Wat is de 

beginsituatie van leerlingen bij ’leren onderzoeken’? als volgt gespecificeerd:  

(i) Wat is de beginsituatie van de leerlingen betreffende hun begrip van het doel 

van het onderzoek, de relevante vakinhoudelijke kennis en empirische 

bewijsvoering alsmede hun experimentele vaardigheden? 

(ii) Wat is de beginsituatie van de leerlingen betreffende hun motivatie voor 

onderzoeken? 

 

 

4.2 Onderzoeksopzet 
 

4.2.1 Doel en methode van onderzoek naar het begrip van de leerlingen 

Het onderzoek naar de beginsituatie van de leerlingen bij ‘leren onderzoeken’ richt 

zich hier op hun begrijpen van het onderzoeksdoel, de relevante vakkennis en 

empirische bewijsvoering alsmede hun experimentele vaardigheden. Dit onderzoek 

tracht hierop zicht te krijgen door hen zelfstandig een onderzoek te laten opzetten en 

uitvoeren alsmede erover te laten rapporteren. Het is een verkennend onderzoek. De 

resultaten van dit onderzoek zullen, naar wordt verwacht, inzichten opleveren, en 

eisen die gesteld moeten worden aan het tweede onderwijsontwerp voor ‘leren 

onderzoeken’ door Tweede Fase vwo-leerlingen in het schoolvak scheikunde. 

 

De onderzoeksopdrachten en de aanpak in de klas 
Aan de 5 netwerkdocenten is gevraagd om in de reguliere scheikundelessen ruimte 

te creëren voor het zelfstandig uitvoeren van onderzoeksopdrachten door hun 

leerlingen, dus zonder interventie van de docent. De zelfstandigheid van de 

leerlingen is, voor het uitvoeren van het onderzoek nodig om te kunnen bepalen wat 

zij van het onderzoeksdoel, de relevante vakkennis en empirische bewijsvoering 

begrijpen. Verder is het voor dit onderzoek van belang dat de leerlingen bekend zijn 

met de vakinhoudelijke concepten in de opdrachten, waardoor in het onderzoek het 

vakinhoudelijke begrip van de leerlingen zo min mogelijk verstoring oplevert bij het 

bepalen van hun begrip van empirische bewijsvoering. In het kader van het 

onderzoek naar de beginsituatie van de docenten bij het ontwikkelen van onderwijs 

voor ‘leren onderzoeken’ zijn acht onderzoeksopdrachten ontworpen (3.3.2). Twee 

van die opdrachten werden geschikt geacht voor het onderzoek naar de beginsituatie 

van de leerlingen bij ‘leren onderzoeken’, omdat gebleken is dat de praktisch 

uitvoering van deze opdrachten in de klas geen problemen opleverden (3.3.2). Dit 

zijn de onderzoeksopdrachten “Mineraalwater” (bijlage 3-3) en “Droogmiddelen” 

(bijlage 3-4). Deze opdrachten zijn voor het onderzoek naar de beginsituatie van de 

leerlingen bij ‘leren onderzoeken’ door de onderzoekster aangepast. Ze werden van 
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meer instructie voorzien, waardoor de leerlingen de opdrachten in principe geheel 

zelfstandig kunnen uitvoeren. Tabel 4.1 en 4.2 geven de voor het onderzoek 

aangepaste opdrachten weer. 

De onderzoeksopdracht “Mineraalwater” is uitgevoerd door 81 leerlingen van 4 

vwo-4-klassen en de opdracht “Droogmiddelen” door 67 andere leerlingen van 3 

vwo-4-klassen van verschillende scholen. Verwacht wordt dat bij deze aantallen een 

representatief beeld ontstaat van het begrip dat de leerlingen hebben van het 

onderzoeksdoel, de relevante vakkennis en empirische bewijsvoering alsmede dat 

zichtbaar wordt of de leerlingen beschikken over de gewenste experimentele 

vaardigheid. 

 

MINERAALWATER      

Er zijn verschillende soorten mineraalwater te koop. In mineraalwater zitten "mineralen". 

"Mineralen" zijn in dit verband positieve en negatieve ionen. Iedere soort mineraalwater 

heeft een bepaalde samenstelling van positieve en negatieve ionen. Je gaat mineraalwater 

onderzoeken. Hiertoe oriënteer je je eerst individueel op het onderzoeksprobleem. 

Vervolgens maak je in groepjes van twee een werkplan. Voer het plan uit en schrijf na 

afloop individueel een verslag. 

 

Oriëntatie op het onderzoeksprobleem 

Ga in de supermarkt na welke ionsoorten aanwezig zijn in diverse soorten mineraalwater. 

Maak hiervan voor iedere soort mineraalwater een lijstje. Als je weet welke ionsoorten wel 

aanwezig zijn, doe dan een voorspelling over de ionen die niet aanwezig kunnen zijn. 

 

Onderzoeksvraag 
Welke ionen zijn aanwezig in het mineraalwater dat in de klas wordt uitgedeeld? 

 

Werkplan maken 
Ontwerp in deze les een werkplan om na te gaan welke ionen aanwezig zijn in 50 mL 

mineraalwater dat je ontvangt. Lever jullie werkplan in bij de docent.  De volgende les 

kunnen jullie de proeven uitvoeren. 

Wat er in het werkplan moet staan: 

a. Wat je wilt gaan doen. 

b. Hoe je denkt dat uit te voeren. 

c.  Wat je voor je experimenten nodig hebt. 

 

Verslag schrijven 

Wat moet er in het verslag staan en waarop wordt het beoordeeld: 

a. De verzamelde informatie en je voorspelling over de ionen in de verschillende soorten 

mineraalwater 

b. Het werkplan, de manier waarop je de experimenten hebt uitgevoerd; ook moet je 

aangeven of er verschillen zijn opgetreden tussen je werkplan en de uitvoering in de 

praktijk. 

c.  De waarnemingen. 

d. Conclusies met motivering. 

e.  Reactievergelijkingen van de opgetreden reacties. 

Tabel 4.1: De aangepaste onderzoeksopdracht over “Mineraalwater”.  

 

Bij beide onderzoeksopdrachten oriënteren de leerling zich eerst individueel op het 

onderzoeksprobleem en schrijven het resultaat van de oriëntatieopdracht uit (tabel 

4.1 en 4.2). Daarna maken zij, in groepjes van twee, aan de hand van een 

aangereikte onderzoeksvraag een werkplan en voeren dit uit. Vervolgens schrijven 

zij individueel een verslag waarin zij onder meer hun onderzoeksresultaten 
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vermelden en terugkijken op hun onderzoeksplan. De oriëntatie op het 

onderzoeksprobleem en het schrijven van het verslag doet de leerling individueel 

buiten de scheikundelessen. Het maken en uitvoeren van het werkplan gebeurt door 

de leerlingen in groepjes van twee binnen de lessen, opdat de onderzoekster zich 

ervan kan vergewissen dat dit echt door de leerlingen zelf geschiedt. Voor leerlingen 

is dit – in ieder geval in scheikundelessen – een nieuwe activiteit. Met het schrijven 

van het verslag zijn de leerlingen vertrouwd. Zij kennen de richtlijnen en kunnen 

daar, volgens de netwerkdocenten, mee uit de voeten. De onderzoekster kan aan de 

hand van de werkplannen controleren of de leerlingen inderdaad verslag doen van 

de door hen uitgevoerde experimenten. 

 

DROOGMIDDELEN 

Stel je voor dat jij een fabrikant bent van elektronische apparaten of fotoapparatuur. Dit 

soort apparaten is gevoelig voor vocht; in een vochtige omgeving kan waterdamp corrosie 

veroorzaken. 

Corrosie is de inwerking van vochtige lucht op metaaloppervlakken. Tengevolge van 

corrosie worden metaaloppervlakken "aangetast" en kunnen apparaten defect geraken. 

Om corrosieproblemen te voorkomen besluit je om in de doos waarin de apparaten worden 

verpakt, een droogmiddel te stoppen. 

Een droogmiddel is een stof die water bindt en die gebruikt kan worden om waterdamp uit 

de lucht te halen. 

In je scheikundeboek kun je opzoeken welke stoffen water(damp) kunnen binden. 

 

Oriëntatie op het onderzoeksprobleem 

Maak een lijst met punten die volgens jou van belang zijn voor de keuze van het meest 

geschikte droogmiddel. 

 

Onderzoeksvraag 
Welke van de volgende vier stoffen kan het meeste water binden: watervrij natriumsulfaat, 

watervrije silicagel (dit is een vorm van siliciumdioxide), watervrij kopersulfaat of 

magnesiumsulfaatmonohydraat? 

 

Werkplan maken 

Maak eerst een werkplan. In dat werkplan moet staan: 

a. Wat je wilt gaan doen. 

b. Hoe je denkt dat uit te voeren. 

c.  Wat je voor je experiment nodig hebt. 

 Het werkplan moet je bij je docent inleveren. De volgende les kunnen jullie de geplande 

proeven uitvoeren. Na afloop van het practicum moet je individueel een verslag schrijven en 

inleveren. 

 

Verslag schrijven 

Wat moet er in het verslag staan en waarop wordt het beoordeeld: 

a. Jouw lijst met punten bij de oriëntatie op het onderzoeksprobleem. 

b. Het werkplan en de manier waarop je het experiment hebt uitgevoerd. Hierbij moet je 

aangeven of er verschillen zijn opgetreden tussen je plan en de uitvoering in de praktijk. 

c.  De waarnemingen. 

d. Conclusies met motivering. 

e.  Kwaliteit van het verslag (indeling, overzichtelijkheid, leesbaarheid, enz.) 

Tabel 4.2: De aangepaste onderzoeksopdracht over “Droogmiddelen”. 
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Verzamelen en analyseren van de gegevens  
Allereerst zijn gegevens verzameld over het begrip dat de leerlingen van het doel 

van het onderzoek hebben, analoog aan Millar et al. (1994). De lijstjes met 

antwoorden, behorende bij de oriëntatie op het onderzoeksprobleem, zijn daartoe 

ingeleverd door alle leerlingen (N=81) en (N=67) bij respectievelijk de onderzoeks-

opdracht “Mineraalwater” en “Droogmiddelen”. Uit deze lijstjes is het percentage 

van de leerlingen bepaald dat:  

-  twee of meer soorten mineraalwater bekijkt; 

-  een correcte voorspelling over de niet aanwezige ionen doet; 

-  een correcte reden geeft waarom bepaalde ionen niet aanwezig zijn; 

-  informatie over mineraalwater en droogmiddelen heeft gezocht. 

 

Vervolgens zijn gegevens over het begrip dat de leerlingen van de relevante 

vakkennis en empirische bewijsvoering hebben, op twee wijzen verzameld: 

-  het innemen van de onderzoeksproducten (werkplannen en verslagen) van de 

leerlingen; 

-  het observeren van een groepje leerlingen, uit iedere klas één, bij het maken van 

een werkplan (1 lesuur) en het uitvoeren van dit plan (1 lesuur). Voor het 

observatieformulier zie bijlage 4-1. 

Bij de onderzoeksopdracht “Mineraalwater” zijn de werkplannen van 40 groepjes 

leerlingen (N=81) en de verslagen van 75 leerlingen verzameld. Door ziekte hebben 

6 leerlingen hun werkplannen niet kunnen uitvoeren en geen verslag gemaakt. 

Tevens zijn 4 groepjes van ieder 2 leerlingen geobserveerd in 4 verschillende 

klassen. 

Bij de onderzoeksopdracht “Droogmiddelen” zijn de werkplannen van 33 groepjes 

leerlingen (N=67) en de verslagen van 51 leerlingen ingenomen. Zestien leerlingen 

hebben, door een studiereis, hun werkplannen niet uitgevoerd en daarover ook geen 

verslag geschreven. Drie groepjes van 2 leerlingen in 3 verschillende klassen zijn 

geobserveerd bij het maken van hun werkplan en de uitvoering daarvan. 

De observaties van de onderzoekster bij het maken van de werkplannen door de 

leerlingen alsmede de werkplannen van de leerlingen zelf, zijn – analoog aan de 

werkwijze van Gott & Duggan (1998) ten aanzien van concepts of evidence – 

gecodeerd. Deze codering is gericht op de noties van de leerlingen van empirische 

bewijsvoering betreffende de volgende categorieën: 

-  het plannen van de experimenten (variabelen, keuze meetinstrument, 

nauwkeurigheid en herhalen); 

-  het uitvoeren van de experimenten (keuze meetinstrument, nauwkeurigheid, 

herhalen, gebruik van tabel).  

Vervolgens is het percentage van de leerlingen bepaald dat een correcte notie heeft 

van alle onderdelen binnen de twee categorieën.  

De observaties in de klassen zijn daarnaast geanalyseerd op problemen van 

leerlingen met de experimentele uitvoering. 

De analyse van de verslagen van de leerlingen is gericht op het begrip van de 

leerlingen van: 

-  empirische bewijsvoering bij het evalueren van het gehele onderzoek (gebruik 

van grafiek, geldigheid en betrouwbaarheid);  

- relevante vakkennis in het gehele onderzoeksproces. 

Alle analyses zijn door de onderzoekster en een medeonderzoeker onafhankelijk van 

elkaar uitgevoerd, besproken en bij verschil van mening bediscussieerd tot 

consensus wordt bereikt.  
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4.2.2  Doel en methode van onderzoek naar de motivatie van leerlingen  
Het onderzoek naar de beginsituatie van de leerlingen bij ‘leren onderzoeken’ strekt 

zich ook uit tot de motivatie van de vwo-4-leerlingen; onderzoeksvraag 2(ii). Dit 

verkennende onderzoek beoogt te achterhalen wat hen al dan niet motiveert als zij 

zelfstandig onderzoeksopdrachten zoals “Mineraalwater” of “Droogmiddelen” 

uitvoeren. De resultaten van dit onderzoek zullen, naar wordt verwacht, eisen 

opleveren die gesteld moeten worden aan het tweede onderwijsontwerp voor ‘leren 

onderzoeken’. 

 

Verzamelen van gegevens 
Om de motivatie van de leerlingen te achterhalen zijn gegevens verzameld door: 

-  geluidsopnamen te maken van de leerlingen tijdens het werken aan delen van de 

opdrachten; 

-  een kort interview te houden; 

-  de onderzoekverslagen in te nemen. 

Bij de droogmiddelenopdracht worden bij 3 groepjes van elk 2 leerlingen (uit iedere 

vwo-4-klas één groepje) met behulp van een cassetterecorder geluidsopnamen 

gemaakt tijdens het plannen en uitvoeren van de proeven door de leerlingen. Drie 

groepjes uit de 3 klassen worden voorafgaand aan de eerste les door de 

onderzoekster benaderd met de vraag: “Als onderzoekster ben ik geïnteresseerd in 

hoe jullie een onderzoek plannen en uitvoeren. Vinden jullie het goed als ik jullie 

gesprekken daarover op een cassettebandje opneem?” De leerlingen wordt van te 

voren niet verteld dat de bandopnamen bedoeld zijn om hun motivatie voor 

‘onderzoeken’ te bepalen, om te voorkomen dat de leerlingen zich daardoor bewust 

of onbewust anders zouden gaan gedragen.  

Bij de uitvoering van hun werkplan behorende bij de mineraalwateropdracht worden 

door de onderzoekster aan 1 leerling uit elk groepje, in totaal 47 leerlingen uit 4 

verschillende vwo-4-klassen, de volgende vragen gesteld: 

-  vind je onderzoeken motiverend; waarom? 

-  vind je onderzoeken demotiverend; waarom? 

De uitvoering van de interviews bij de leerlingen geschiedt zo, dat de leerlingen 

elkanders antwoorden niet kunnen horen. Hiermee beoogt de onderzoekster het 

risico van sociaal wenselijke antwoorden te minimaliseren. De antwoorden van de 

leerlingen worden op geluidsband opgenomen.  

 

Analyseren van gegevens 
Van de geluidsopnamen van de 3 groepjes worden de opnamen per groepje en per 

les beluisterd en wordt bepaald hoeveel tijd de leerlingen spreken over de planning 

en de uitvoering van de proeven. Bovendien worden de opnamen geanalyseerd op 

indicaties van motivatie of demotivatie bij de groepjes. 

De opnamen van de interviews met de individuele leerlingen (N=47) worden 

getranscribeerd. Vervolgens worden alle antwoorden van de leerlingen op de twee 

gestelde vragen apart op een rij gezet, waarna ze worden geclassificeerd onder de 

door Fairbrother (2000) genoemde vier belangrijkste factoren, die van invloed zijn 

op motivatie: 

-  de leercultuur (zowel die van de school als van de leerlingen); 

-  het intrinsieke leerdoel (de leerling leert voor zichzelf); 

-  het zelfbeeld van de leerling (hij gelooft in zichzelf en in eigen kunnen); 

-  de waarde van de leertaak voor de leerling (hij is geïnteresseerd in de taak en 

vindt de taak van belang en waardevol). 
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Tenslotte worden de onderzoeksverslagen over het mineraalwateronderzoek (N=75) 

en het droogmiddelenonderzoek (N=51) geanalyseerd op het aantal leerlingen dat 

opmerkingen met betrekking tot motivatie maakt. Deze opmerkingen worden 

eveneens geclassificeerd onder de eerdergenoemde vier factoren. 

Alle analyses zijn door twee onderzoekers onafhankelijk van elkaar uitgevoerd, 

besproken en bij verschil van mening bediscussieerd tot consensus wordt bereikt. 

 

 

4.3 Resultaten 
 

4.3.1 Begrip van het onderzoeksdoel  
De analyse van de door de leerlingen gemaakte lijstjes behorende bij de oriëntatie 

op het onderzoeksdoel laat zien dat bij de mineraalwateropdracht 57% van de 

leerlingen (N=81) twee of meer soorten mineraalwater bekijkt. Verder geeft de helft 

van de leerlingen een correcte voorspelling over ionen die niet aanwezig kunnen 

zijn. Veelal geschiedt dit met vermelding van de correcte reden voor de afwezigheid 

van bepaalde ionen: ‘anders zou het mineraalwater een neerslag bevatten of niet helder 

zijn’; 4% van de leerlingen gebruikt hun scheikundeleerboek om zich te oriënteren 

op ionen en neerslagreacties. 

Bij de droogmiddelenopdracht heeft 61% van de leerlingen (N=67) in de bibliotheek 

of op het internet naar informatie gezocht over de functie en gevaren van 

droogmiddelen of in hun scheikundeboek gelezen over zouten en kristalwater. In 

figuur 4.1, onder A, is grafisch voor beide opdrachten het percentage leerlingen 

aangegeven dat zich aan de hand van een of meer vakinhoudelijke bronnen heeft 

georiënteerd (4% respectievelijk 61%).  

 

4.3.2 Begrip van empirische bewijsvoering: plannen, uitvoeren en evalueren 

Plannen 
Analyse van de werkplannen over ‘Mineraalwater’ laat zien dat 55% van de 

leerlingen (N=81) de juiste variabele (wat te meten) identificeert. Drie groepjes 

leerlingen nemen zich voor om: ‘vooraf het mineraalwater wat in te dampen voor 

duidelijkere neerslagreacties’; ‘schone reageerbuizen hebben om zeker te zijn’; en ‘alle 

mogelijk aanwezige ionen met twee verschillende zoutoplossingen aan te tonen’. Er zijn 

geen leerlingen die proeven willen herhalen. 

74% van de leerlingen legt een voorspelling ten grondslag aan de methode die zij 

kiezen om mogelijk aanwezige ionen in mineraalwater aan te tonen, bijvoorbeeld: 
 ‘Als er een gele kleur [vlam] ontstaat dan wijst dit op natrium’; ‘als er een neerslag 

ontstaat dan is dat een bewijs dat  …  er in zit’ en ‘als er een wit neerslag ontstaat dan 

wijst dat op …’.   

15% van de leerlingen plant een adequate methode om de verwachte verstoringen 

tussen de natrium- en kaliumionen of tussen de calciumionen enerzijds en de 

natrium- en kaliumionen anderzijds in de vlamkleurtest aan te pakken. Deze 

leerlingen plannen ook een adequate methode om een mogelijke interferentie tussen 

zowel positieve als tussen negatieve ionen bij de neerslagreacties te onderzoeken. 

Ter illustratie twee citaten uit de werkplannen: 
 ‘Calciumionen proberen we neer te slaan, dan het neerslag filtreren en het filtraat 

gebruiken voor de vlamkleuring en dan gebruiken we daarbij een kobaltglas’; 

 ‘We willen sulfaationen aantonen met bariumionen. Mocht er een neerslag ontstaan dan 

kan het mineraalwater sulfaat, sulfiet, fosfaat en/of carbonaat ionen bevatten. We 

verwachten niet dat er sulfiet en fosfaationen in zitten, die zijn giftig. Dus dan 

calciumionen aan mineraalwater toevoegen als het troebel wordt dan kunnen we sulfaat- 
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en carbonaationen niet onderscheiden. Als er geen neerslag ontstaat dan zitten er 

sulfaationen in’. 
Analyse van de werkplannen over ‘Droogmiddelen’ geeft aan dat 54% van de 

leerlingen (N=67) de variabelen juist identificeert. 15% wil de proef herhalen en één 

groepje geeft aan dat het de gevonden gegevens in een tabel wil noteren en in een 

grafiek aanschouwelijk wil maken. 

12% van de leerlingen formuleert een hypothese betreffende het antwoord op de 

onderzoeksvraag, bijvoorbeeld:  
 ‘Magnesiumsulfaatmonohydraat zal zeker niet het meeste water binden want het bevat al 

één water’;   

 ‘Watervrij natriumsulfaat zal het meeste water binden als je uitgaat van de mol- en 

massaverhoudingen’.  

54% van de leerlingen wil de massa van de droogmiddelen constant houden en de 

hoeveelheid water(damp) variëren. 18% van de leerlingen plant hierbij een adequate 

methode: de droogmiddelen wegen, water(damp) toevoegen, droogmiddelen 

wegzetten, na een dag, een week, twee weken wegen tot de massa constant blijft. 

Hierna willen ze de massa’s van de vier droogmiddelen vergelijken. 

De analyse van de lesobservaties toont aan dat geen van de geobserveerde leerlingen 

(N=14) bij het plannen van zowel de mineraalwateropdracht als de 

droogmiddelenopdracht in hun gesprekken spreken over variabelen, nauwkeurigheid 

van meten of de noodzaak van het herhalen van metingen. Zij spreken over de 

stoffen en de benodigde materialen, hetgeen leidt tot een inadequate onderzoeks-

methode.  

Figuur 4.1 (A-E) toont een samenvatting van de resultaten betreffende de plannen 

van de leerlingen. 

 

Uitvoeren 
Analyse van de verslagen over het mineraalwateronderzoek laat zien dat 77% van 

de leerlingen (N= 75) hun waarnemingen in een tabel noteert. 

In de verslagen van de leerlingen (N=51) over het onderzoek naar droogmiddelen is 

te zien dat 85% een tabel gebruikt. Verder verandert een kwart van de leerlingen van 

methode gaandeweg de proeven; bij enkele leerlingen is dit een verandering ten 

goede. Als redenen om te veranderen melden zij bijvoorbeeld:  
 ‘Water aan de stof toegevoegd en niet andersom, omdat we dachten dat het water 

variabel moest zijn en niet de stof’;  

 ‘Onze methode was onnauwkeurig, omdat je pas stopt met water toevoegen als er al 

teveel water bij het droogmiddel is gedaan’;  

 ‘Toen we een weegschaal zagen staan, dachten we eraan om van elke stof evenveel, 1 

gram, te nemen’;  

 ‘We hadden niet nagedacht over hoe we konden kijken, welke het meeste [water] zou 

opnemen’; 
  ‘We hoeven natuurlijk niet dezelfde massa’s te nemen in het begin als we gewoon de 

toename in massaprocent berekenen’.  

 

De analyse van de lesobservaties toont aan dat de geobserveerde leerlingen (N=14) 

bij de uitvoering van hun werkplan over de mineraalwater- en de 

droogmiddelenonderzoeksopdracht geen gesprekken voeren over de nauwkeurigheid 

van meten of de noodzaak van het herhalen van metingen. Tevens blijkt dat de 

leerlingen geen problemen hebben met de experimentele vaardigheden bij het 

uitvoeren van de proeven.   
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Figuur 4.1 (F) toont een samenvatting van de resultaten betreffende de uitvoering 

van de plannen van de leerlingen. 

 

Evalueren 
De verslagen van de leerlingen (N=75) over het mineraalwateronderzoek laten zien 

dat 88% op grond van een verandering bij de vlamtest of na het toevoegen van een 

zoutoplossing noteert dat een ion ‘aanwezig’, ‘zeker aanwezig’ of ‘in ieder geval 

aanwezig’ is. Driekwart van de leerlingen noteert op grond van géén verandering bij 

de vlamtest of na het toevoegen van een zoutoplossing dat een ion ‘er niet in zit’. 7% 

van de leerlingen (N=75) schrijft dat ‘meer zekerheid’ nodig is.  

16% van de leerlingen (N=51) geeft in hun verslagen over het droogmiddelen-

onderzoek aan dat zij ten gevolge van een inadequate methode ‘geen eerlijke’ 

conclusie kunnen trekken. Als reden vermelden zij, bijvoorbeeld:  
‘Het lost op en plakt’; 

‘Het moeilijk was om te bepalen hoeveel druppels water elk droogmiddel kon 

opnemen’.  

16% de leerlingen baseert de conclusies niet op waarnemingen. Enkele citaten:  
‘Toch denken we dat silicagel het beste droogmiddel is’;  

‘Het moet silicagel zijn, want dat zit in sportschoenen’;  

‘Eigenlijk zijn alle stoffen geschikt’. 

Wel vermeldt 34% van de leerlingen problemen met de ‘nauwkeurigheid’ te hebben 

gehad. 

Figuur 4.1 (G) toont een samenvatting van de resultaten betreffende de kwaliteit van 

de evaluatie van de leerlingen. 
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Figuur 4.1: Het percentage van de leerlingen dat zich vakinhoudelijk oriënteert op het 

onderzoeksdoel (A), de juiste variabele selecteert (B), proeven wil herhalen (C), een 

voorspelling of hypothese formuleert (D), een adequate methode plant (E), bij de uitvoering 

een tabel gebruikt (F) en de inadequate methode ter discussie stelt (G). 

 

4.3.3 Begrip van relevante vakkennis: plannen, uitvoeren en evalueren 

Plannen 
Analyse van de werkplannen bij de mineraalwateronderzoeksopdracht laat zien dat 

73% van de leerlingen (N=81) correcte ionformules of namen dan wel beide heeft 

gebruikt (figuur 4.2, onder A). Als correct wordt beschouwd, bijvoorbeeld 

‘oplossingen van …’, ‘ … ionen’ of ‘AgNO3(aq)’. Zo onderkent 33% van de leerlingen 

zowel de mogelijkheid dat er twee of meer soorten neerslagen ontstaan bij het 

toevoegen van een zoutoplossing als een mogelijke interferentie van positieve ionen 

bij de vlamkleurtest. 

In de werkplannen over het droogmiddelenonderzoek noteert 72% van de leerlingen 

(N=67) de onderzoeksvraag correct als ‘… het meeste water bindt’. Als incorrect 
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wordt beschouwd: ‘het meeste water opneemt’, ‘het beste water opneemt’ en ‘… totdat de 

stof verzadigd is’. Verder realiseert 7% van de leerlingen zich dat droogmiddelen 

zouten zijn die kunnen oplossen in water. De rest van de leerlingen wil water 

toevoegen aan het droogmiddel en na opname van het water het teveel aan water 

‘affilteren’ of ‘afgieten’. 

 

Uitvoeren 
Codering van de verslagen over het mineraalwateronderzoek laat zien dat 62% van 

de leerlingen (N=75) juiste vakterminologieën gebruikt zoals ‘zoutoplossingen’, ‘de 

oplossing blijft helder en kleurloos’ en ‘ontstaat een witte vaste stof’.  

In de verslagen over het droogmiddelenonderzoek beschrijft 46% van de leerlingen 

(N=51) zowel voorafgaand aan als bij de uitvoering van het experiment, dat de 

droogmiddelen ‘watervrij’ zijn. 

 

Evalueren 
De analyse van de conclusies in de verslagen over het mineraalwateronderzoek van 

de leerlingen (N=75) laat zien dat 24% de juiste vakterminologieën gebruikt voor 

ionen en neerslagen. Zij vermelden bijvoorbeeld ‘natriumionen’, ‘Na
+
(aq)’ of 

‘BaSO4(s)’. 

Bij droogmiddelen gebruikt 39% van de leerlingen (N=51) in de verslagen de juiste 

terminologie. Zij vermelden ‘… het meeste water(damp) bindt’. Twee leerlingen van 

hetzelfde onderzoeksteam schrijven in hun conclusies: ‘nu weten we dat 

droogmiddelen eigenlijk zouten zijn en kunnen oplossen’. 

Figuur 4.2 toont een samenvatting van de resultaten betreffende het begrip van 

leerlingen ten aanzien van de relevante vakkennis. 
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Figuur 4.2: Het percentage van de leerlingen dat: correcte vaktaal gebruikt in werkplannen 

(A); begrip van de relevante vakkennis laat zien in de werkplannen (B); juiste 

vakterminologieën gebruikt met betrekking tot de uitvoering van de experimenten (C); en 

juiste vakterminologieën gebruikt met betrekking tot de conclusies van de experimenten 

(D). 

 

4.3.4  Motivatie van de leerlingen 
De analyse van de geluidsopnamen van de 3 groepjes van 2 leerlingen uit 3 

verschillende vwo-4-klassen, wijst uit dat deze leerlingen in de twee lesuren van 

samen 90 minuten gemiddeld 86 minuten (95% van de beschikbare tijd) in gesprek 

zijn over het onderzoek. Zij spreken over de planning van de proeven, welke 

materialen ze nodig hebben, hun verwachtingen en waarnemingen bij de proeven, 

het opschrijven van hun waarnemingen en of zij hun resultaten moeten ‘geloven’. 

De geluidsopnamen geven geen indicaties ten aanzien van de redenen van de 

motivatie of demotivatie van deze 6 leerlingen.  
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Uitwerking en codering van de antwoorden van de 47 leerlingen in de interviews 

wijzen uit, dat 40 leerlingen het doen van onderzoeken motiverend en 7 leerlingen 

dit demotiverend vinden.  

De 40 leerlingen die onderzoeken motiverend vinden, geven als redenen voor hun 

motivatie, gerangschikt naar frequentie:  

-  we mogen zelf plannen en uitvoeren (22x); 

-  ik snap wat ik aan het doen ben (16x); 

-  vlamkleuren is nieuw en dus spannend (15x); 

-  eindelijk eens geen theorie (12x); 

-  kunnen we zien wat de theorie betekent in de proefjes (5x); 

-  ik verwacht leuke (felle) kleurtjes (4x). 

De 7  leerlingen die onderzoeken niet motiverend vinden, geven als redenen:  

- vandaag geen zin in proefjes (4x); 

- ik weet al wat er uit moet komen (3x). 

 

Verder laten de verslagen over mineraalwater zien, dat 9 leerlingen in hun terugblik 

op het onderzoek een opmerking over motivatie maken. Ze schrijven hierover: 
‘Was een leuke proef’ (4x);  

‘Ik vond het leuk omdat je zelf alles moest uitzoeken en uitvoeren’ (3x); 

‘We vonden het leuk om wat we hebben geleerd ook in praktijk te kunnen brengen’; 

‘Bij dit onderzoek gebruikten we een nieuwe manier de vlamkleuring; dit vonden we 

leuk’.  

In de verslagen over ‘Droogmiddelen’ schrijven 4 leerlingen over motivatie:  
‘De proef was makkelijker dan ik in het begin dacht (in het begin snapte ik het niet zo 

goed)’; 

‘Na een kleine woordenwisseling met de toa [technisch onderwijsassistent] zijn we 

overgestapt op een totaal andere aanpak; dit vond ik niet leuk’; 

‘Tijdens het practicum heeft de toa ons verteld dat we …; niet echt leuk hoor’; 

‘Was leuk om te doen …, omdat wij samen met twee anderen de enige waren die een 

buret hadden gebruikt’. 

 

 

4.4  Discussie en conclusie 
 

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

van begrip van relevante vakkennis en empirische bewijsvoering en experimentele 

vaardigheden (subvraag 2(i)) en de motivatie van de leerlingen voor het doen van 

onderzoek (subvraag 2(ii)). De bevindingen leiden tot nadere eisen te stellen aan het 

tweede onderwijsontwerp voor ‘leren onderzoeken’. 

 

Begrip van de leerlingen betreffende het doel van het onderzoek 
Uit het onderzoek naar de oriëntatie van de leerlingen op het onderzoeksdoel blijkt 

(figuur 4.1 onder A) dat in de onderzoeksopdracht “Droogmiddelen” veel meer 

leerlingen zich oriënteren op de vakinhoudelijke begrippen dan in de 

onderzoeksopdracht “Mineraalwater”. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn 

dat leerlingen bekender zijn met de begrippen ‘ionen’ en ‘neerslagreacties’ dan met 

de begrippen ‘droogmiddelen’ en ‘kristalwater’. Het minder bekend zijn met de 

relevante begrippen zou kunnen leiden tot meer inzet van de leerlingen. Deze 

verklaring wordt ondersteund door de visie van Hodson (1998), die er voor pleit 

leerlingen ‘iets’ onbekends te laten onderzoeken.  
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Begrip van de leerlingen betreffende relevante vakkennis 
Uit het onderzoek naar het begrip van de leerlingen ten aanzien van de relevante 

vakkennis blijkt, dat de leerlingen gaandeweg het onderzoek minder precies worden 

in de formulering van vakinhoudelijke termen (figuur 4.2, vergelijk A met C en D). 

De oorzaak daarvan kan liggen in het feit dat de leerlingen in een complex proces 

van onderzoeken met teveel dingen tegelijk bezig zijn, waardoor mental overload 

ontstaat en het precies formuleren van vakinhoudelijke termen aan hun aandacht 

ontsnapt (Johnstone, 1993). 

In het mineraalwateronderzoek blijken slechts weinig leerlingen door te hebben dat 

in het mineraalwater aanwezige ionen elkaar kunnen ‘storen’ bij neerslagreacties 

(figuur 4.2, onder B). De leerlingen die een mogelijk interfereren van de aanwezige 

ionen in het mineraalwater niet onderkennen, vallen in twee groepen uiteen. De ene 

groep beschouwt de aanwezige ionen in het mineraalwater als geïsoleerde eenheden 

waarvan de aanwezigheid afzonderlijk met een juiste zoutoplossing kan worden 

aangetoond. De andere groep beschouwt de ionen in het mineraalwater als een 

cluster van ionen dat tegelijkertijd aangetoond kan worden.  

In het droogmiddelenonderzoek beseffen heel weinig leerlingen, dat droogmiddelen 

zouten zijn die kunnen oplossen in water (figuur 4.2, onder B). Leerlingen 

beschouwen een droogmiddel veelal als een spons die water op kan nemen en 

vervolgens weer kan afstaan. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom nogal wat 

leerlingen de gegeven onderzoeksvraag uit de droogmiddelenopdracht herformuleert 

tot ‘… water opneemt’. 

Een en ander wijst uit dat in het tweede onderwijsontwerp nader moet worden 

geoperationaliseerd hoe de voorkennis van de leerlingen moet worden geactiveerd 

en aangevuld. 

 

Begrip van de leerlingen betreffende empirische bewijsvoering 
Uit het onderzoek naar het begrip van de leerlingen van empirische bewijsvoering 

blijkt dat niet meer dan de helft van de leerlingen de juiste variabele identificeert 

(figuur 4.1, onder A) en nog minder leerlingen tot een adequate methode van 

onderzoek komen (figuur 4.1, onder E). Op zich hoeft een inadequaat plan geen 

probleem te zijn, als de leerlingen het plan maar willen en kunnen bijstellen op het 

moment dat de praktijk anders uitpakt dan gepland. Uit de resultaten van het 

droogmiddelenonderzoek blijkt dat slechts enkele leerlingen hun aanpak adequaat 

kunnen bijstellen (figuur 4.1, onder G). De andere leerlingen beschouwen hun 

proeven als mislukt – ‘het droogmiddel is opgelost, dus onze proef is mislukt’ – en 

stellen hun aanpak verder niet ter discussie. 

Uit het feit dat weinig leerlingen tot een adequaat onderzoeksplan komen, blijkt dat 

veel leerlingen de aard van het onderzoek, de methode van onderzoek, niet echt 

begrijpen. De leerlingen vragen zich wel af wat zij gaan aantonen/bepalen en 

waarmee ze dat willen doen, maar niet wat ze moeten veranderen (de onafhankelijke 

variabele) en constant moeten houden (controlevariabelen).  

Millar et al. (1994) vermelden dat leerlingen in het PACKS-project, waarin zij 

werken met aangeboden onderzoekstaken, los van de aard van het onderzoek een 

van de volgende 4 onderzoeksbenaderingen laten zien. De leerlingen: 

-  proberen het effect van de variabelen te optimaliseren: engineering approach;  

-  verhelderen de relaties tussen variabelen: scientific approach; 

-  willen een verschijnsel laten plaatsvinden: modelling frame; of 

-  gebruiken de labmaterialen zonder een duidelijk doel: engagement frame. 
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De leerlingen kiezen in zowel het mineraalwateronderzoek als het 

droogmiddelenonderzoek vooral de derde aanpak, terwijl de tweede – waarin de 

leerling de relaties tussen variabelen verheldert en die een wetenschappelijke 

benadering vergt – nodig is. 

Leerlingen blijken niet alleen moeite te hebben met variabelen, maar ook 

onvoldoende het belang van herhaling van de experimenten te bevroeden (figuur 

4.1, onder C). Zij maken geen grafieken om een verband tussen grootheden op te 

sporen en denken nauwelijks of niet na over de betrouwbaarheid van hun gegevens 

en de geldigheid van hun conclusies (figuur 4.1, onder G). Deze resultaten sluiten 

aan bij het onderzoek van Lubben & Millar (1996) naar de denkbeelden van 

leerlingen (11, 13 en 15 jaar) over de geldigheid en betrouwbaarheid van 

onderzoeksgegevens.  

De leerlingen vermelden in hun verslag dat zij ‘nauwkeuriger hadden moeten werken’ 

of dat zij ‘hadden moeten streven naar meer zekerheid’. Uit deze vage bewoordingen 

blijkt dat zij wel ‘aanvoelen’ dat nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van belang 

zijn in een onderzoek, maar zich niet ‘wetenschappelijk’ weten uit te drukken.  

 

Experimentele vaardigheden 
Ten aanzien van de experimentele vaardigheden blijkt dat de leerlingen de door hen 

geplande proeven kunnen uitvoeren. Zij gaan zorgvuldig om met chemicaliën en 

gebruiken de laboratoriummaterialen adequaat (4.3.2 onder uitvoeren).   

 

Motivatie van de leerlingen voor onderzoek doen 
De motivatie van de leerlingen bij ‘onderzoeken’ blijkt vooral af te hangen van vier 

factoren (4.3.4):  

-  de vrijheid van handelen die zij in het onderzoek krijgen; 

-  begrip van waar zij mee bezig zijn; 

-  of zij ‘iets nieuws’ leren; 

-  afwisseling van zelf onderzoeken en andere activiteiten in de scheikundelessen.  

Kempa & Dias (1990) noemen als motivatiefactoren voor leerlingen a greater 

ownership and a greater control, hetgeen overeenkomt met de eerste twee van de 

hier gevonden factoren. 

Vrijheid van handelen betekent in het ideale geval dat leerlingen een geheel open 

onderzoek doen waarin zij al hun creativiteit en nieuwsgierigheid kwijt kunnen (De 

Vos & Genseberger, 2000). Een geheel open opdracht kan er echter ook toe leiden 

dat leerlingen niet meer begrijpen waarmee zij bezig zijn en daardoor het gevoel 

krijgen de taak niet aan te kunnen. Hierdoor kunnen zij hun motivatie voor het 

onderzoek verliezen. Bovendien kan teveel vrijheid voor de leerlingen in een 

onderzoek er toe leiden dat de docent zijn grip op het onderwijsproces verliest 

(Lunetta, 1998).  

Het onderzoek naar de motivatie van de leerlingen bij ‘onderzoeken’ wijst 

weliswaar niet uit dat minder bekendheid met de concepten motiveert, maar wel dat 

bekendheid met hetgeen het onderzoek zal opleveren, demotiveert. Eveneens blijkt 

het leerlingen te demotiveren, als van bovenaf, door de toa, wordt ingegrepen.  

 

Eisen, te stellen aan het tweede onderwijsontwerp voor ‘leren onderzoeken’ 
Wat leren de bevindingen ten aanzien van de beginsituatie van de leerlingen 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? 
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Uit het onderzoek naar de beginsituatie van de docent heeft de onderzoekster aan het 

onderwijsontwerp te stellen eisen (a-f) afgeleid (3.4). Nu leidt zij uit de bevindingen 

van het onderzoek naar de beginsituatie van de leerlingen nog een aantal eisen af; 

het onderwijsontwerp moet leerlingen vooral in staat moet stellen om: 

g. een ‘echt’ onderzoek naar ‘iets onbekends’ te plannen en uit te voeren, alsmede 

daarover te rapporteren; een ‘wetenschappelijke’ benadering te kiezen; te blijven 

begrijpen waarmee zij bezig zijn, reden waarom de onderzoeksopdracht een niet 

geheel open karakter moet hebben;  

h. het onderzoeksprobleem (onderzoeksdoel en de onderzoeksmethode) te 

doorgronden; 

i. de al bij hen aanwezige scheikundekennis aan te wenden; 

j. de al bij hen aanwezige experimentele vaardigheden in te zetten;  

k. nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en geldigheid te doorgronden.  

 

De eisen a-k moeten tezamen leiden tot het tweede onderwijsontwerp voor ‘leren 

onderzoeken’. De totstandkoming en opzet van dat ontwerp worden behandeld in 

hoofdstuk 5.  


