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5  Het tweede onderwijsontwerp voor ‘leren onderzoeken’ 
 
  

 
 

 

5.1 Inleiding 
 
In hoofdstuk 3 is verslag gedaan van het onderzoek naar de beginsituatie van 

scheikundedocenten die in het vwo een deel van hun onderwijs zo moeten inrichten 

dat hun leerlingen ‘onderzoeksvaardigheden’ leren. In het kader daarvan is een 

eerste onderwijsontwerp voor ‘leren onderzoeken’ gemaakt, in vwo-4-klassen 

uitgevoerd en geëvalueerd. Uit de uitkomsten van dit onderzoek zijn 

aandachtspunten voor het ontwerpen en eisen te stellen aan het onderwijsontwerp 

voor ‘leren onderzoeken’ afgeleid (3.4).  

Deze eisen zijn: 

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. met betrekking tot 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. 

 

Het onderzoek naar de beginsituatie van vwo-4-leerlingen bij ‘leren onderzoeken’ 

heeft de volgende aan het onderwijsontwerp te stellen eisen opgeleverd (4.4). Het 

onderwijsontwerp moet de leerlingen 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 door-

gronden;  

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

j. de al bij hen aanwezige experimentele vaardigheden in te zetten; 
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k. nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en geldigheid te doorgronden.  

  

Aan de hand van de voorlopige richtlijnen (2.3.2) en de zojuist onder a-k vermelde 

eisen moet nu het tweede onderwijsontwerp voor ‘leren onderzoeken’ worden 

opgesteld. In dat ontwerp zal het antwoord zichtbaar moeten worden op subvraag 3 

(2.3.2):  

Welke kenmerken moet een voorlopig onderwijsontwerp voor ‘leren onderzoeken’ in 

het scheikundeonderwijs in de Tweede Fase van het vwo hebben? (2.3.2)  

Deze vraag is als volgt gespecificeerd: 

(i) Uit welke fasen moet de onderwijsleerstrategie voor dit ontwerp bestaan en in 

welke samenhang? 

(ii) Welke activiteiten voor de leerling en de docent concretiseren deze strategie? 

(iii) Welke onderwijsleermaterialen zijn nodig voor het uitvoeren van deze strategie?   

  

Het onderzoek bevindt zich nu in de ontwerpfase; het is ontwerpgericht onderzoek. 

Bij het ontwerpen is de indeling in onderwijsleerstrategie, geplande activiteiten voor 

leerling en de docent en benodigde onderwijsleermaterialen (Kelly, 2002) 

gehanteerd.  

 

 

5.2 Onderwijsleerstrategie 
 

De eisen (a-k) zijn in dialoog met de 5 scheikundedocenten in zeswekelijkse 

netwerkbijeenkomsten (figuur 3.1) uitgewerkt tot de onderwijsleerstrategie 

(subvraag 3(i)). Eerst zijn alle onderdelen van het model voor het ontwerpen van 

scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’ (figuur 2.3) uitvoerig bediscussieerd. 

Deze discussie, waarin tevens de onderzoeksresultaten van het onderzoek naar de 

beginsituatie van de leerlingen zijn betrokken, is vastgelegd in verslagen.  

De door de onderzoekster uitgevoerde en door de docenten geverifieerde analyse 

van deze verslagen wijst allereerst uit dat het vijfde leerjaar van het vwo voor het 

uitvoeren van het onderwijsontwerp voor ‘leren onderzoeken’ geschikter is dan het 

vierde, en wel om de volgende redenen. Ten eerste is er in de onderwijspraktijk van 

5 vwo meer contacttijd dan in 4 vwo. Ten tweede hebben vwo-5-leerlingen 

vergeleken met vwo-4-leerlingen meer scheikundekennis tot hun beschikking. Ten 

derde zit het ‘leren onderzoeken’ voor de vwo-5-leerlingen dichterbij hun 

profielwerkstuk, waardoor het beter kan dienen als een voorbereiding daarop. 

Verder laat deze analyse zien dat er consensus over is dat: 

-  tussen de deelnemende scholen een onderzoeksgemeenschap van leerlingen 

moet worden gecreëerd; 

-  alle leerlingen aan een compleet onderzoek met hetzelfde onderzoeksdoel 

moeten werken, waardoor zij onderling kunnen discussiëren over hun 

onderzoekresultaten; 

-  tussen de leerlingen ook werkelijk een discussie moet plaatsvinden over opzet en 

resultaten van het onderzoek;  

-  alle leerlingen aan de hand van onderzoeksproducten hun vermogen tot 

onderzoeken zichtbaar moeten maken; 

-  het leerproces ten aanzien van elk van de in de eisen g-k aan de orde zijnde 

kenniselementen (elementen van weten en kunnen) vijf functies moet vervullen: 

motivatie, oriëntatie, acquisitie,  applicatie en reflectie. 
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Deze functies van het leerproces beschrijven de wijzen waarop het leerproces zich 

voltrekt:  

-  motivatie: de leerlingen raken en blijven betrokken bij ‘leren onderzoeken’; 

-  oriëntatie: de leerlingen verkennen elk kenniselement uit de eisen g-k; 

-  acquisitie: de leerlingen verwerven inzicht in wat in elk kenniselement nieuw 

voor hen is; 

-  applicatie: de leerlingen passen de nieuw verworven alsmede de bij hen reeds 

aanwezige kennis toe; 

-  reflectie: de leerlingen bezinnen zich er bewust op in welke mate de kennis 

adequaat is ingezet (Prawat 1989).  

Het met inachtneming van deze functies in te richten leerproces moet ertoe leiden 

dat de leerlingen in het onderzoek (ten aanzien van elk kenniselement) de vereiste 

kennis verwerven en kunnen inzetten om onderzoeksproducten van voldoende 

kwaliteit te realiseren. De soorten kennis die van belang zijn worden daarom nader 

besproken. 

 

De onderzoeksproducten, waarin zichtbaar moet worden dat de leerlingen kunnen 

onderzoeken en die van belang zijn voor het verdere onderzoek van de 

onderzoekster, zijn in figuur 5.1 benoemd onder het ‘kunnen’ van de leerlingen. Om 

deze producten van voldoende kwaliteit te doen zijn, moeten de leerlingen uiteraard 

eveneens procedurele kennis hebben over wat ‘adequaat’ betekent in verband met de 

verschillende te realiseren producten (figuur 5.1, onder ‘weten’: I). Of de producten 

van de leerlingen van voldoende kwaliteit zullen zijn, wordt eveneens beïnvloed 

door hun ‘willen weten’ en ‘willen kunnen’. Het onderzoek naar de beginsituatie 

van de leerlingen bij ‘leren onderzoeken’ wijst uit dat de motivatie van de leerlingen 

om te willen onderzoeken afhangt van de in figuur 5.1, bij ‘willen’ vermelde 

factoren. 

Tevens zal een adequate omzetting van ‘weten’ in ‘kunnen’ worden gevoed door 

declaratieve, strategische en situationele kennis (figuur 5.1, respectievelijk onder 

weten: II, III en IV). Deze typeringen zijn ontleend aan Taconis (1995). 

Declaratieve kennis omvat de kennis van de relevante scheikundige feiten en 

begrippen. De leerlingen zullen, bijvoorbeeld, voor het formuleren van een adequate 

onderzoeksvraag moeten weten wat het onderzoeksprobleem inhoudt. Gebaseerd op 

de algemene definitie van Taconis (blz. 19): ‘strategic knowledge is knowledge of 

problem-solving strategies, either general or domainspecific’ wordt hier met 

strategische kennis bedoeld: kennis over de onderzoeksmethode. Situationele kennis 

zorgt voor onderkenning van de toepasbaarheid van de procedurele en declaratieve 

kennis. Verder zal persoonlijke kennis (figuur 5.1, onder weten: V), kennis over 

eigen functioneren van de leerling, ook bijdragen aan een adequate omzetting van 

‘weten’ in ‘kunnen’ (Master & Nott, 1998; Woolnough, 1998).  

 

Als het onderzoeksleerproces met inachtneming van de onderscheiden functies 

(motivatie, oriëntatie, acquisitie, applicatie en reflectie) wordt ingericht, moet de 

onderwijsleerstrategie voor ‘leren onderzoeken’ de volgende fasen vertonen: 

1. oriëntatie op scheikundeonderzoek en het onderzoeksprobleem, inclusief 

motivatie; 

2. oriëntatie op en acquisitie van de scheikundekennis, inclusief motivatie; 

3. oriëntatie op en acquisitie van praktisch handelen, inclusief motivatie; 

4. oriëntatie op en acquisitie van de begrippen nauwkeurigheid (n), betrouw-

baarheid (b) en geldigheid (g), inclusief motivatie; 
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5. applicatie van scheikundekennis en kennis over n, b en g, inclusief motivatie; 

6. applicatie van praktisch handelen en kennis over n en b, inclusief motivatie; 

7. reflectie op scheikundekennis, kennis over n, b en g en praktisch handelen, 

inclusief motivatie. 

Deze fasen samen moeten een inspirerend en spannend geheel opleveren, dat 

succesvol is in het motiveren van leerlingen om daadwerkelijk te ‘leren 

onderzoeken’. Een gesimuleerde, maar ‘echte’ onderzoekspraktijk voor leerlingen 

en docenten is daarvoor nodig. 

 

vrijheid van handelen,  

weten waarmee bezig te zijn, 

‘iets onbekends’ te weten komen en  

afwisseling tussen activiteiten, bepalen: 

zichtbaar in: 

-een adequate onderzoeksvraag formuleren  

-een nauwkeurig en betrouwbaar onderzoek 

opzetten en adequaat praktisch uitvoeren 

-nauwkeurig waarnemen  

-gegevens adequaat weergeven en interpreteren 

-een geldige conclusie trekken  

-een adequate discussie voeren 

-een adequaat onderzoeksverslag schrijven 

I. Procedurele kennis over wat is: 

-een adequate onderzoeksvraag  

-nauwkeurige en betrouwbare opzet 

-adequaat praktisch handelen 

-nauwkeurig waarnemen  

-weergave/interpretatie gegevens 

-een geldige conclusie 

-een adequate discussie 

-een adequaat onderzoeksverslag  

 

cyclisch en iteratief onderzoeksproces 

willen 

kunnen weten 

II.    Declaratieve kennis: kennis over scheikundige feiten en begrippen 

III.   Strategische kennis: kennis over de onderzoeksmethode 

IV.   Situationele kennis: kennis over de toepasbaarheid van kennis 

V.    Persoonlijke kennis: gezond verstand en kennis over eigen functioneren 

Figuur 5.1: Het cyclisch en iteratief onderzoeksleerproces van de leerlingen met een 

uitwerking van ‘willen’, ‘weten’ en ‘kunnen’.  
 

 

5.3  Geplande activiteiten van de leerling en de docent 
 

De volgende stap in het ontwerpproces betreft het omzetten van de 

onderwijsleerstrategie in geplande activiteiten voor leerling en docent: subvraag 3 

(ii). De onderwijsleerstrategie is, met inachtneming van de eisen (5.1), in dialoog 

met de scheikundedocenten in zeswekelijkse netwerkbijeenkomsten (figuur 3.1) 

uitgewerkt tot activiteiten voor de leerling en de docent. Hierbij zijn de door 

Edelson (1998) en Chinn & Malhotra (2002) in wetenschappelijk onderzoek 
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onderscheiden ‘authentieke activiteiten’ tot richtsnoer genomen: het begrijpen van 

de achterliggende theorie; het voortbouwen op ander onderzoek; het identificeren 

van en het zorgvuldig omgaan met variabelen; het nauwkeurig meten en 

waarnemen; het presenteren van onderzoeksgegevens; het trekken van een geldige 

en aan de onderzoeksvraag gerelateerde conclusie; het schrijven van een 

onderzoeksrapport; het discussiëren met medeonderzoekers en het publiceren van de 

onderzoeksresultaten. De dialoog met de netwerkdocenten heeft geleid tot het 

opnemen van activiteiten in het onderwijsontwerp die beantwoorden aan de in 5.2 

onderscheiden zeven fasen van een adequate onderwijsleerstrategie, te weten: een 

onderwijsleerstrategie die bewerkstelligt dat leerlingen onderzoeksproducten van 

voldoende kwaliteit (leren) realiseren. De activiteiten zijn voorts zo ontworpen, dat 

zij de (authentieke) praktijk van scheikundeonderzoekers nabootsen. Om deze 

praktijk te kunnen nabootsen gaan leerlingen een ‘slecht’ voorbeeldonderzoek 

beoordelen op nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en geldigheid. Met de hierbij 

opgedane kennis gaan zij zelf een ‘beter’ onderzoek opzetten en uitvoeren en  

daarover een verslag schrijven. Daarop volgt een discussie over de 

onderzoeksresultaten met medeleerlingen van verschillende scholen (de 

onderzoeksgemeenschap). Ten slotte herschrijven zij op grond van deze discussie 

hun verslag en zenden dit ter publicatie in. Alvorens de leerlingen een 

voorbeeldonderzoek te laten beoordelen, voeren zij een gidsexperiment uit waarmee 

de proeven in het voorbeeld worden gevisualiseerd en de voorkennis van de 

leerlingen betreffende nauwkeurig en betrouwbaar meten kan worden opgeroepen. 

Ter oriëntatie van de leerlingen op de relevante scheikundekennis in het 

voorbeeldonderzoek dient een demonstratieproef. In een begrippenlijst beschrijven 

de leerlingen hun kennis van de belangrijkste begrippen. De geplande activiteiten 

van de leerlingen – uit te voeren in samenwerking met 1 of 2 medeleerlingen –  en 

die van de docent zijn opgenomen in tabel 5.1.  

Een samenvatting van de strategie en de activiteiten is opgenomen in bijlage 5-2. 

 

 

5.4 Benodigde onderwijsleermaterialen 
 

Vervolgens zijn de benodigde onderwijsleermaterialen ontworpen, zoals beoogd in 

onderzoeksvraag 3, subvraag 3(iii). De benodigde onderwijsleermaterialen zijn in 

samenspraak met de netwerkdocenten uitgewerkt tot een onderzoeksopdracht voor 

vwo-5-leerlingen, vervat in een werkboek, een daarop aansluitend draaiboek voor de 

docent en een internetsymposium op een website. Deze 3 onderwijsleermaterialen 

komen achtereenvolgens aan de orde in 5.4.1, 5.4.2 en 5.4.3. 

 

5.4.1 Leermaterialen voor de leerlingen  

 

De onderzoeksopdracht voor de leerling 
Een essentieel onderdeel van de onderzoeksopdracht voor de leerlingen is een 

voorbeeldonderzoek. Voor het vinden van een geschikt voorbeeldonderzoek 

doorzocht de onderzoekster samen met de docenten de jaargangen 1990-1998 van 

Journal of Chemical Education, NVOX, Chemie Actueel, Impuls, Education in 

Chemistry, Chem13News, Chem NZ en www.chemsoc.org/networks/learnnet. 

Deze zoektocht moest een artikel opleveren over een onderzoek dat de leerling niet 

alleen tot voorbeeld strekt, maar ook zwakheden vertoont die prikkelen tot een 

overeenkomstig doch beter onderzoek. De volgende selectiecriteria zijn gebruikt: 



Hoofdstuk 5 

56 

-  de scheikunde-inhoud van het artikel moet aansluiten op wat de leerling al weet, 

maar het onderzoek moet voor de leerling kennis omtrent ‘iets onbekends’ 

opleveren; 

-  het onderzoek moet een wetenschappelijk benadering vergen: er wordt naar een 

relatie tussen variabelen gezocht; 

-  het onderzoek moet tonen dat gepoogd is te voldoen aan de eisen van 

nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en geldigheid, maar het onderzoek moet in dit 

opzicht tekort schieten; 

- de experimentele vaardigheden moeten aansluiten bij wat de leerlingen kunnen, 

zodat zij zich kunnen concentreren op de te ontwikkelen kenniselementen in het 

onderzoek (Van den Berg & Giddings, 1992). 

 
Fasen in onderwijsleerstrategie Geplande activiteiten leerling Geplande activiteiten docent 

1. Oriëntatie op scheikunde-

onderzoek in het algemeen 

en het onderzoeksprobleem, 

inclusief motivatie 

 

1. Leest over scheikunde- 

 onderzoek in  het algemeen 

  

1. Introduceert onderzoek en 

 expliciteert algemene doelen 

  

2. Oriëntatie op en acquisitie 

 van de scheikundekennis, 

inclusief motivatie 

 

2. Bedenkt voorbeelden 

 betreffende scheikunde 

 inhoud, voorspellen, 

 waarnemen en verklaren 

 van verschijnsel,  en voert 

 gidsexperiment uit 

  

2. Expliciteert doel, richt 

 aandacht op scheikunde- 

 inhoud, bespreekt 

 voorbeelden, introduceert 

 demonstratieproef en voert 

 die uit 

 

3. Oriëntatie op en acquisitie 

 van praktisch handelen, 

 inclusief motivatie 

 

3. Voert gidsexperiment uit 3. Expliciteert doel en richt 

 aandacht op gebruik van 

 materialen en veiligheid 

4.  Oriëntatie op en acquisitie 

 van  de begrippen n, b en g, 

inclusief motivatie 

 

4. Voert gidsexperiment uit, 

 analyseert en beoordeelt 

 voorbeeldonderzoek op  

 n, b en g 

  

4. Expliciteert doel, richt 

 aandacht op n en b meten, 

 bespreekt n en b meten en 

 reflecteert met de leerlingen 

 op oorzaken van 

 onnauwkeurigheid 

5. Applicatie van scheikunde- 

 kennis en kennis over n, b 

en g, inclusief motivatie 

  

 

5. Formuleert onderzoeksvraag 

 en stelt werkplan op 

  

5. Expliciteert doel, begeleidt 

 onderzoeksvragen 

formuleren  en 

 keurt werkplannen 

  

6. Applicatie van praktisch 

 handelen en kennis over n 

  en b, inclusief motivatie 

 

6. Voert onderzoek uit 

  

6.  Expliciteert doel en 

 begeleidt uitvoeren van de 

 werkplannen 

 

7. Reflectie op scheikunde- 

 kennis en kennis over n, b 

en g en praktisch handelen, 

inclusief motivatie 

 

7.  Schrijft verslag, discussieert 

 met medeleerlingen over de 

 onderzoeksresultaten,  her- 

 schrijft verslag in een 

 artikel en zendt artikel in 

 ter publicatie 

 

7. Expliciteert doel, wijst op 

richtlijnen, volgt discussie, 

 maakt genomineerde team 

 bekend, woont prijs- 

 uitreiking bij, beoordeelt en 

 bespreekt artikelen 

  

Tabel 5.1: De 7 fasen van de onderwijsleerstrategie met de bijbehorende geplande 

activiteiten van de leerling en de docent. De aanduiding n, b en g staat voor respectievelijk: 

nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en geldigheid. 

 
Een onderzoek van Nemetz & Ball (1995) naar de diffusiesnelheid van ionen in 

gedestilleerd water voldoet aan deze criteria. Nemetz & Ball (N&B) deden een 
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eenvoudig experiment: een petrischaal wordt voor driekwart gevuld met 

gedestilleerd water en op millimeterpapier gezet. Aan de uiteinden van de schaal 

wordt tegenover elkaar – boven aangegeven stippen op het millimeterpapier – een 

aantal kristallen van geschikte zouten tegelijkertijd (time = 0) toegevoegd. De 

zouten lossen op, de diffusie van de ionen start en mondt uit in een neerslag (time = 

t) waardoor de afgelegde afstanden van de betrokken ionen gemeten kunnen worden 

(figuur 5.2). Het millimeterpapier is niet weergegeven in de figuur. 

Dit experiment voldoet aan de criteria omdat aangenomen mag worden dat vwo-5-

leerlingen weten wat zouten zijn, dat zouten kunnen oplossen in water en dat bij het 

oplossen van zouten ionen ontstaan die onderling al dan niet een neerslag kunnen 

vormen. N&B zijn op zoek naar een verband tussen de massa van de ionen en de 

door hen afgelegde afstand, een onderzoek waarvoor een wetenschappelijke 

benadering nodig is. Bovendien leent de - niet altijd adequate - aanpak van N&B 

zich ervoor, dat de leerlingen zich oriënteren op en nadenken over de 

nauwkeurigheid, de betrouwbaarheid en de geldigheid in een onderzoek. De 

leerlingen kunnen groepsgewijs op zoek gaan naar een – voor hen onbekend – 

verband tussen de massa’s en de afgelegde afstanden van de desbetreffende ionen in 

gedestilleerd water. Zij kunnen zelf een nauwkeuriger en betrouwbaarder onderzoek 

opzetten, uitvoeren en erover rapporteren. Tevens beoogt het onderzoeksartikel van 

N&B de leerlingen te laten nadenken over een adequate weergave van gegevens en 

over hoe een wetenschappelijk artikel in elkaar steekt.  

 

 

Figuur 5.2: Diffusie van ionen in gedestilleerd water op tijd = 0 en tijd = t (Nemetz & Ball, 

1995). 

                                        

Het werkboek in samenhang met de activiteiten van de leerlingen 
De onderzoeksopdracht voor de leerlingen is tezamen met negen werkbladen, een 

ingekorte versie van het Engelstalige artikel van N&B en een verklarend 

woordenlijstje gebundeld in het werkboek ‘Diffusie: Bewegende Deeltjes’. Het 

werkboek, te vinden in bijlage 5-1, bevat 5 onderdelen: 1. Inleiding; 2. Het 

onderzoek van Nemetz & Ball; 3. Eigen onderzoek; 4. Termenlijst en 5. Inleveren 

en beoordeling. Aan de hand van negen werkbladen in dit werkboek kunnen de 

leerlingen de activiteiten (tabel 5.1) uitvoeren. Overigens zijn deze werkbladen ook 

van belang voor het verzamelen van gegevens voor het onderzoek naar de 

uitvoerbaarheid van de activiteiten in de klas, de waardering van de activiteiten en 

de leerresultaten van de leerlingen. Een samenvatting van de uitgewerkte strategie is 

opgenomen in bijlage 5-2. De omvang van de activiteiten van de leerlingen staat 

gepland voor 20 studielasturen met zes scheikundelessen als contacttijd.  

 

De onderzoeksopdracht in samenhang met de onderwijsleerstrategie 
Hieronder wordt uiteengezet en beargumenteerd dat en waarom de 

onderzoeksopdracht beantwoordt aan de zeven fasen van de onderwijsleerstrategie 

(5.2), steeds met vermelding van de verwachte leerresultaten.  
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1. Oriëntatie op scheikundeonderzoek in het algemeen en het onderzoeksprobleem, 

inclusief motivatie 

De vwo-5-leerlingen lezen in het werkboek de inleiding die erop gericht is dat zij 

een idee krijgen van: waarom doen scheikundigen onderzoek, wat onderzoeken zij 

zoal en waarom is communiceren over het onderzoek zo belangrijk. De docent 

introduceert mondeling de opzet van het onderzoeksproject, in dit geval het 

diffusieproject: de leerlingen werken groepsgewijs (2 of 3 leerlingen) aan het 

onderzoek en gaan met leerlingen van andere scholen in discussie over hun 

onderzoeksresultaten. 

Verwacht wordt dat de leerlingen aan het begin van het diffusieonderzoek weten wat 

het doel is van scheikundig onderzoek in het algemeen, wat ze zelf gaan 

onderzoeken en hoe ze worden beoordeeld. Tevens wordt verwacht dat ze 

gemotiveerd raken voor het diffusieonderzoek.  

 

2. Oriëntatie op en acquisitie van scheikundekennis, inclusief motivatie 

Verondersteld is dat vwo-5-leerlingen weten wat zouten, de oplosbaarheid van 

zouten, ionen en neerslagen zijn. Verder is verondersteld dat zij waarschijnlijk niet 

of minder bekend zijn met de diffusie van gassen en de beweging van ionen in 

gedestilleerd water en dat zij niet weten dat de massa van de deeltjes een variabele is 

die hun diffusiesnelheid bepaalt. Om de leerlingen kennis van diffusie van gassen te 

laten opdoen, demonstreert de docent met de technisch onderwijsassistent de 

diffusie van de gassen waterstofchloride en ammoniak in een glazen buis. Enkele 

vragen en opdrachten die de leerlingen individueel alsmede in tweetallen moeten 

uitwerken zijn bedoeld om deze oriëntatie en acquisitie te stimuleren (werkblad 1 in 

bijlage 5-1).  

De demonstratieproef zal naar verwachting de leerlingen doen ontdekken dat de in 

de glazen buis gevormde witte wolk (vast ammoniumchloride) niet in het midden 

van de buis ontstaat, maar dichter bij de kant waar het waterstofchloride-gas in de 

buis is gebracht. Verwacht wordt dat de leerlingen zich afvragen waarom de witte 

wolk daar ontstaat. De demonstratie moet zodoende verwondering en motivatie van 

de leerlingen opwekken en bij hen het vermoeden oproepen dat de diffusie van 

deeltjes in een gas afhankelijk is van hun molecuulmassa.   

Over de diffusie van ionen in gedestilleerd water voeren de leerlingen zelf 

groepsgewijs een gidsexperiment uit, een van de proeven van N&B. De prachtige 

gele kleur van het loodjodide (PbI2) neerslag zal de leerlingen naar verwachting 

enthousiasmeren en engageren. De leerlingen maken een aantal opdrachten,  

waaronder het vervaardigen van een tekening waarin zij laten zien dat zij begrijpen 

hoe een loodjodide (PbI2) neerslag kan ontstaan in een petrischaal die voor 

driekwart is gevuld met gedestilleerd water en waarin tegelijkertijd twee vaste 

stoffen of zouten worden gebracht, en beantwoorden enkele vragen (werkblad 2). 

Aan de ene kant van de schaal worden een paar kristallen loodethanoaat 

[Pb(CH3COO)2] en aan de andere kant een paar kristallen kaliumjodide (KI) 

toegevoegd. Naar verwachting zullen de leerling het verschijnsel dat het gevormde 

loodjodide-neerslag niet in het midden van de petrischaal wordt gevormd, niet alleen 

waarnemen maar ook toeschrijven aan  het verschil in massa van de ionen: het lood-

ion (207,2 u) beweegt langzamer en legt dus een kortere afstand af dan het jodide-

ion (126,9 u). Verder bekijken de leerlingen een simulatie op 

www.geocities.com/piratord/browni/difus.html waarin te zien is hoe een kristal zout 

oplost en hoe de deeltjes in de vloeistof gaan bewegen. 
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De verwachting is dat de leerlingen door de demonstratieproef, het gidsexperiment 

en de simulatie gemotiveerd raken voor het onderzoeksprobleem, gaan begrijpen dat 

het gaat om de diffusiesnelheid van ionen in gedestilleerd water en dat de 

onderzoekers N&B op zoek zijn naar een verband tussen de diffusiesnelheid en de 

massa van ionen.  

 

3. Oriëntatie op en acquisitie van praktisch handelen, inclusief motivatie 

Doordat de leerlingen het gidsexperiment zelf uitvoeren leren zij hoe zij straks in 

hun eigen onderzoek moeten omgaan met glaswerk en chemicaliën. Hiervan wordt 

verwacht dat zij betrokken raken bij en gemotiveerd zijn voor het experiment. 

 

4. Oriëntatie op en acquisitie van de begrippen nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en 

geldigheid, inclusief motivatie 

• Gidsexperiment 

De leerlingen oriënteren zich in het gidsexperiment (figuur 5.2) op nauwkeurigheid 

en betrouwbaarheid (werkblad 2). Dit geschiedt door deze begrippen te koppelen 

aan de vraag:  

‘Stel dat jullie de afgelegde afstand van de Pb
2+

-ionen en de I
-
 -ionen in de proef 

hadden gemeten:  

(i)   waarvan hangt de nauwkeurigheid van die meting volgens jullie af? 

(ii)  hoe zouden jullie de betrouwbaarheid van deze meting kunnen vergroten?  

Hiermee verkennen de leerlingen hun voorkennis over nauwkeurigheid en 

betrouwbaarheid in een meting, maar de verwachting is dat zij deze nog niet in 

‘wetenschappelijke’ termen kunnen benoemen. 

• Bestuderen en beoordelen van het artikel van Nemetz & Ball 

Bij het bestuderen en beoordelen van het onderzoeksartikel van N&B laten de 

leerlingen de begrippen nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en geldigheid in dit 

specifieke onderzoek op zich inwerken. Zij lezen het voorbeeldonderzoek 

individueel en analyseren en beoordelen het in tweetallen op:  

(i)  zorgvuldig omgaan met variabelen; de leerlingen gaan in gesprek over wat 

variabelen zijn en welke variabelen een rol spelen in de diffusiesnelheid van 

geladen deeltjes in gedestilleerd water; zij geven hun oordeel over de variabelen 

die N&B hebben gemeten, veranderd en constant gehouden (werkblad 3); 

(ii) nauwkeurig verzamelen van meetgegevens; de leerlingen bespreken de 

nauwkeurigheid in de proef van N&B en geven hun oordeel over de 

proefopstelling, de nauwkeurigheid van het meetinstrument, het herhalen van 

metingen en het aantal gemeten ionencombinaties (werkblad 4); 

(iii) zorgvuldig weergeven van meetgegevens; de leerlingen geven hun oordeel over 

de door N&B gebruikte tabellen en grafiek (werkblad 5); 

(iv) de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de meetgegevens; de leerlingen 

geven hun oordeel over de spreiding rond de gemiddelde waarde van de 

metingen en formuleren mogelijke oorzaken van onnauwkeurigheid (werkblad 

6); 

(v)  geldigheid van de conclusie; de leerlingen bepreken de geldigheid van de 

conclusie van N&B (werkblad 7). 

De verwachting  van deze bestudering en beoordeling van het voorbeeldartikel is dat 

de leerlingen weten wat nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en geldigheid in dit 

onderzoek betekenen. Zij vullen hun voorkennis aan met de wetenschappelijke 

betekenis van deze begrippen. Activiteit (iii) moet de leerlingen leren hoe de eigen 

onderzoeksresultaten – anders dan N&B – te presenteren in een juiste grafiek. De 
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leerlingen zullen ervaren dat N&B in hun onderzoek nogal slordig met 

nauwkeurigheid en betrouwbaarheid zijn omgegaan. Deze ervaring zal hen naar 

verwachting prikkelen tot een betere opzet en uitvoering van het zelf bedachte en 

zelf uit te voeren onderzoek en hen voor dat onderzoek motiveren. 

 

5. Applicatie van scheikundekennis en kennis over nauwkeurigheid, betrouwbaarheid 

en geldigheid, inclusief motivatie 

Om hun scheikundekennis en kennis over nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en 

geldigheid in het diffusieonderzoek toe te passen, gaan de leerlingen zelf, 

groepsgewijs, een eigen onderzoek opzetten. De verwachting hiervan is dat dit de 

leerlingen zal motiveren. 

• Onderzoeksvraag formuleren 

Alvorens nauwkeurigheid en betrouwbaarheid in een onderzoeksopzet toe te passen, 

gaan de leerlingen hun eigen onderzoeksvraag formuleren vanuit de veronderstelling 

d
+
/d

-
 = (M

-
 + 6 H2O)/(M

+
 + 6 H2O) van N&B (figuur 5.2). Verondersteld is dat de 

leerlingen geen problemen bij het interpreteren van deze formule, maar wel bij het 

formuleren van hun onderzoeksvraag zullen ondervinden (4.4). Met het oog daarop 

wordt de leerlingen voorgehouden welke plaats en functie de afhankelijke en 

onafhankelijke variabelen toekomt in een adequate onderzoeksvraag. Deze 

handreiking zal de leerlingen naar verwachting in staat stellen zelf een eenduidige, 

relevante en concrete onderzoeksvraag te formuleren (werkblad 8, vraag 1). 

• Onderzoeksplan opstellen 

Voor het opzetten van hun eigen onderzoeksplan lopen de leerlingen opnieuw de 

elementen van het analyseschema langs, dat zij eerder gebruikten voor de 

beoordeling van het onderzoek van N&B (zie onder 4, hierboven). Allereerst 

bespreken zij de verschillende variabelen en bepalen zij wat te meten, wat te 

veranderen en wat allemaal constant te houden. Daarna overleggen de leerlingen hoe 

tot nauwkeurige metingen te komen (werkblad 8, vraag 2). Ze beslissen over het te 

gebruiken meetinstrument en stellen vast tot welk significant cijfer ze dit kunnen 

aflezen. Verder bespreken zij welke uitkomsten van het experiment te verwachten 

zijn, als ze dit baseren op de aanname van N&B; ze tekenen de daarbij behorende 

grafiek. Dan beslissen zij welke en hoeveel ionencombinaties zullen worden 

gemeten en hoe frequent elke combinatie zal worden gemeten. Zij maken een 

tekening van hun proefopstelling en stellen een lijst op van materialen die zij voor 

hun experiment nodig denken te hebben (werkblad 8, vraag 3 en 4). Vervolgens 

leveren zij hun onderzoeksplan in bij de docent; deze levert commentaar en geeft 

toestemming voor uitvoering van de geplande proeven. 

Naar verwachting zullen de leerlingen in hun werkplan laten zien dat zij de juiste 

ionencombinaties hebben gekozen, meer dan vier ionencombinaties gaan meten en 

elke combinatie ten minste drie keer zullen meten. Tevens wordt verwacht dat 

nauwkeurigheid en betrouwbaarheid in hun onderzoeksplan een wetenschappelijke 

betekenis hebben gekregen.  

 

6. Applicatie van praktisch handelen en kennis over nauwkeurigheid, en 

betrouwbaarheid, inclusief motivatie 

Als hun werkplannen door de docent zijn goedgekeurd, gaan de leerlingen hun 

experimenten uitvoeren. Zij hebben in het gidsexperiment al met de vereiste 

materialen gewerkt; dienaangaande worden geen problemen verwacht. 
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De leerlingen zullen naar verwachting laten zien dat ze nauwkeurig kunnen 

waarnemen en meten, veilig kunnen omgaan met (afval)stoffen, netjes werken en 

gemotiveerd blijven om het onderzoek beter te doen dan N&B. 

 

7. Reflectie op scheikundekennis, kennis over nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en 

geldigheid en praktisch handelen, inclusief motivatie 

• Invullen termenlijst 

De leerlingen definiëren gaandeweg het onderzoek negen begrippen (‘termen’), te 

weten: diffusie, nauwkeurigheid bij een meting, nauwkeurigheid bij een serie 

metingen, betrouwbaarheid, geldigheid, reproduceerbaarheid, afhankelijke 

variabele, onafhankelijke variabele en controlevariabelen (werkblad 9).  

De verwachting hierbij is dat de leerlingen deze begrippen al doende gaan 

doorgronden en zullen weten te omschrijven naargelang zij in het onderzoek aan de 

orde zijn geweest. 

•Verslag schrijven 

De leerlingen hebben, aldus de docenten, bij het schoolvak scheikunde eerder 

verslagen geschreven. Nieuw voor de leerlingen is: een verslag in twee kolommen 

maken, een foto of tekening van de proefopzet opnemen en de uitgereikte richtlijnen 

(bijlage 5-1, blz. 4) voor het schrijven van een wetenschappelijk verslag gebruiken. 

De leerlingen dienen de richtlijnen te volgen. 

• Discussie in het internetsymposium en herschrijven van het verslag 

Leerlingenteams zenden hun verslag per e-mail in. Alle verslagen worden met een 

foto van de onderzoekers op internet www.onderwijscentrum.vu.nl/internetsymposium 

gepubliceerd. De docenten lichten mondeling de te gebruiken richtlijnen voor de 

discussie tussen de onderzoeksteams toe. Deze richtlijnen zijn identiek aan het 

analyseschema dat de leerlingen eerder gebruikten voor de beoordeling van het 

onderzoek van N&B. In het internetsymposium wordt elk onderzoeksteam 

gekoppeld aan een team van een andere school. De leerlingen kunnen een maand 

lang op elkaars onderzoeksresultaten reageren in de ‘ionenbabbelbox’, een 

internetsymposium. Zij geven beargumenteerd commentaar op de nauwkeurigheid 

en betrouwbaarheid in het onderzoek van een ander leerlingenteam en krijgen 

beargumenteerd commentaar op de eigen onderzoeksresultaten. Daarna moeten de 

teams het verkregen commentaar verwerken en het verslag herschrijven tot een 

onderzoeksartikel.  

De leerlingen zullen naar verwachting in staat zijn met behulp van de ontvangen 

kritiek hun verslag te heroverwegen en te verbeteren en het vervolgens te 

herschrijven tot een artikel. 

• Externe beoordeling op nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van hun onderzoek 

De leerlingenteams zenden hun artikel naar een jury die onafhankelijk is van het 

docentennetwerk en van de deelnemende scholen. Deze artikelen worden eveneens 

gepubliceerd op de website. De jury nomineert de vijf beste onderzoeksteams, 

selecteert hieruit het beste onderzoek en verantwoordt haar keuze. Het team met het 

beste onderzoek krijgt de, voor deze gelegenheid ingestelde Natuurwetenschap en 

Techniek Onderzoeksprijs, bestaande uit een geldbedrag en publicatie van hun 

artikel in  Natuurwetenschap en Techniek wetenschapsmagazine.  

De verwachting  is dat die prijs leerlingen motiveert om het onderzoek goed te doen. 

Tevens ervaren de leerlingen dat onderzoeksresultaten, alvorens eventueel te worden 

gepubliceerd, altijd door andere onderzoekers worden beoordeeld. 
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5.4.2 Materialen voor de docent 
Het draaiboek bij de 5-vwo-onderzoeksopdracht ‘Diffusie: bewegende deeltjes’ 

omvat zes lessen ter ondersteuning van de voor de leerlingen geplande activiteiten 

(bijlage 5-3). De geplande activiteiten van de docent zijn, voor elke fase uit de 

onderwijsleerstrategie, gerelateerd aan de activiteiten van de leerlingen; deze 

activiteiten worden per les toegelicht.  

In de eerste les legt de docent zowel het doel van het diffusieonderzoek als van de 

les uit, spreekt met de leerlingen over voorbeelden van diffusie, demonstreert de 

diffusie van de gassen ammoniak NH3 (g) en waterstofchloride HCl (g) en laat de 

leerlingen aan de hand van werkblad 1 (bijlage 5-1, blz. 6-7) voorspellen, verklaren 

van de voorspelling (om achterliggende ‘theorie’ van de leerlingen te achterhalen), 

waarnemen en verklaren wat er gebeurt. Dit is een variant op de prediction-

observation-explanation aanpak van White & Gunstone (1992). De docent spreekt 

met de leerlingen over hun voorspellingen, waarnemingen, conclusies en 

verklaringen. Hierna legt hij het doel van het gidsexperiment uit, vraagt aandacht 

voor de veiligheid bij de proef en de wijze van omgaan met het afval na afloop van 

de proef. Door het gidsexperiment, uit te voeren aan de hand van werkblad 2 

(bijlage 5-1, blz. 8-9), maken de leerlingen kennis met diffusie van ionen en leren zij 

hoe de door de ionen afgelegde afstand nauwkeurig en betrouwbaar kan worden 

gemeten. Aan het einde van de les noteert de docent het huiswerk op het bord: de 

simulatie bekijken en het onderzoeksartikel van N&B lezen. 

In de tweede les legt de docent eerst uit dat het doel van de les is om het onderzoek 

van N&B te beoordelen op zorgvuldig omgaan met variabelen en nauwkeurig 

meten. Hiertoe spreekt de docent eerst met de leerlingen over nauwkeurig en 

betrouwbaar meten en het belang daarvan in ieder onderzoek. Vervolgens laat de 

docent de leerlingen groepsgewijs met behulp van werkblad 3 en 4 (bijlage 5-1, blz. 

10-14) werken aan het zorgvuldig omgaan met variabelen en het nauwkeurig 

verzamelen van meetgegevens. Daarna spreekt hij met de leerlingen over de 

variabelen die op de diffusiesnelheid van ionen in water van invloed kunnen zijn en 

over de mate van nauwkeurigheid waarmee N&B hun meetgegevens hebben 

verzameld. 

Aan het begin van de derde les legt de docent uit dat het doel van de les is na te gaan 

of N&B tot een geldige conclusie zijn gekomen. Vervolgens gaat de docent een 

gesprek met de leerlingen aan over de redenen waarom onderzoekers hun 

meetgegevens zorgvuldig moeten weergeven. Hierna laat de docent de leerlingen 

aan de hand van het onderzoeksartikel van N&B en met behulp van de werkbladen 

5, 6 en 7 (bijlage 5-1, blz. 15-19) beoordelen of N&B hun meetgegevens adequaat 

hebben gepresenteerd, of die gegevens betrouwbaar zijn en of ze tot een geldige 

conclusie kunnen leiden.  

In de vierde les legt de docent eerst uit dat het doel van de les is om vanuit de 

veronderstelling van N&B dat d
+
/d

-
 = (M

-
 + 6 H2O) / (M

+
 + 6 H2O) (figuur 5.2) zelf 

tot een onderzoeksvraag met een daarop toegesneden onderzoeksplan te komen. 

Hiertoe laat de docent de leerlingen groepsgewijs werken aan werkblad 8 (bijlage 5-

1, blz. 20-23). De verschillende werkbladen worden door de docenten met name 

gebruikt om het leerproces in de lessen bij de diverse groepjes te volgen.  

De werkplannen worden aan het eind van de vierde les ingenomen. De docent geeft 

schriftelijk en mondeling commentaar en verleent toestemming tot uitvoering, 

waarna de leerlingen groepsgewijs in de vijfde en zesde les hun experimenten doen. 

Hierbij let de docent erop dat de leerlingen hun proeven steeds op dezelfde manier 

uitvoeren, de metingen juist aflezen en noteren en die herhalen. 
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Buiten de lessen ziet de docent erop toe dat de teams een verslag maken en 

inzenden, stimuleert hij hen tot deelname aan het internetsymposium en volgt hij 

hen daarbij. De docent informeert de leerlingen over de richtlijnen voor de discussie 

in het internetsymposium (bijlage 5-3, blz. 5). Deze richtlijnen en die van 

organisatorische aard zijn ook op de website te vinden. De richtlijnen voor de 

discussie laten, weloverwogen, veel ruimte voor eigen initiatief. De keuze voor deze 

weinig gestructureerde aanpak is gebaseerd op onderzoek van Moore & Kearsley 

(1996) dat uitwijst dat een open aanpak stimuleert tot veel ‘chatten’. Verder 

stimuleert de docent de leerlingen om hun verslag te verbeteren en om te werken tot 

een artikel. Ten slotte maakt de docent het door de jury genomineerde 

onderzoeksteam bekend. De docenten en de genomineerde teams wonen de 

prijsuitreiking bij.  

 

5.4.3 Website en internetsymposium 

De website heeft drie functies. Ten eerste hebben de leerlingen en de docenten op 

ieder moment alle informatie en materialen over het diffusieproject voorhanden. Ten 

tweede dient de site als forum om de verslagen van de leerlingenteams te kunnen 

publiceren. Ten derde dient de site om discussie tussen leerlingenteams mogelijk te 

maken en wordt hij door de onderzoekster gebruikt om deze discussie te analyseren. 

Het internetsymposium dient om de leerlingenteams van verschillende scholen (de 

onderzoekers uit de onderzoeksgemeenschap) met elkaar in contact te brengen en te 

laten discussiëren over hun onderzoeksresultaten. 

  

 

5.5 Discussie en conclusies 
 

Uit de bevindingen van het verkennende onderzoek naar de beginsituatie van de 

docent bij het ontwikkelen van onderwijs voor ‘leren onderzoeken’ en naar de 

beginsituatie van leerlingen bij ‘leren onderzoeken’ zijn eisen voor het ontwerpen en 

het ontwerp van onderwijs voor ‘leren onderzoeken’ afgeleid. Al deze eisen samen 

liggen ten grondslag aan het in overleg met de netwerkdocenten ontworpen tweede 

onderwijsontwerp. Dit ontwerp omvat de onderwijsleerstrategie, de geplande 

activiteiten van leerling en docent en de onderwijsleermaterialen. De 

onderwijsleerstrategie (bijlage 5-2) moet, om doeltreffend te zijn, voldoen aan zeven 

fasen waarin vijf functies van het leerproces (motivatie, oriëntatie, acquisitie, 

applicatie en reflectie) zijn gekoppeld aan vier kenniselementen 

(onderzoeksprobleem; aanwezige scheikundekennis; aanwezige experimentele 

vaardigheden; en de trits nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en geldigheid). De 

zeven fasen zijn vervolgens omgezet in de in het ontwerp geplande activiteiten voor 

de leerlingen en de docent. Bij deze activiteiten zijn bijbehorende 

onderwijsleermaterialen ontworpen: het werkboek voor de leerlingen, het draaiboek 

voor de docent en de website met het internetsymposium. Tabel 5.2 geeft een 

overzicht van de eisen te stellen aan en de kenmerken van het tweede 

onderwijsontwerp voor ‘leren onderzoeken’. 

Aangenomen wordt dat de leerling bij het ‘leren onderzoeken’ niet alleen steun 

vindt bij de docent, maar ook – even onontbeerlijk – bij zijn medeleerlingen. De 

leerlingen werken daarom groepsgewijs (2 of 3 leerlingen), binnen en buiten de 

scheikundelessen, onder begeleiding van de docent en aan de hand van het 

werkboek. In dit werkboek zijn onder meer de onderzoeksopdracht voor de 

leerlingen, de werkbladen, het artikel van N&B aanwezig (bijlage 5-1). De inhoud 
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en de begeleiding van de activiteiten zijn voor de docenten vastgelegd in een 

draaiboek (bijlage 5-3). 

 

EISEN AAN HET ONDERWIJSONTWERP  

Uit onderzoek beginsituatie docenten: Uit onderzoek beginsituatie leerlingen:  

a.  onderzoeksgemeenschap creëren 

b. n, b en g in leerproces brengen 

c. leerdoelen expliciteren 

d. inzicht in empirische bewijsvoering 

verwerven 

e. strategie en inhoud begeleiding 

vastleggen 

f. differentiatie bepalen 

 

g.  ‘echt’, niet geheel open, wetenschappelijk en 

‘onbekend’ onderzoek doen 

h.  doorgronden van doel en aard onderzoek 

i.  aanwenden van relevante scheikundekennis 

j.  inzetten van praktische vaardigheden 

k.  doorgronden van n, b en g 

KENMERKEN VAN HET ONDERWIJSONTWERP 

Onderwijsleerstrategie in 7 fasen: 

1. oriëntatie op scheikundeonderzoek en het onderzoeksprobleem, inclusief motivatie 

2. oriëntatie op en acquisitie van de scheikundekennis, inclusief motivatie 

3. oriëntatie op en acquisitie van praktisch handelen, inclusief motivatie 

4. oriëntatie op en acquisitie van de begrippen n, b en g, inclusief motivatie 

5. applicatie van scheikundekennis en kennis over n, b en g, inclusief motivatie 

6. applicatie van praktisch handelen en kennis over n en b, inclusief motivatie 

7. reflectie op scheikundekennis, kennis over n, b en g en praktisch handelen, inclusief 

motivatie  

 

Geplande activiteiten leerling Geplande activiteiten docent  Materialen 

  
(samen met een medeleerling) 

-leest over scheikundeonderzoek  

-bedenkt voorbeelden bij vakinhoud 

-voert gidsexperiment uit 

-beoordeelt onderzoek op n, b en g 

-formuleert onderzoeksvraag (ozv) 

-stelt werkplan op 

-voert onderzoek uit 

-schrijft verslag 

-voert discussie 

onderzoeksresultaten 

-herschrijft verslag tot artikel 

-zendt artikel in ter publicatie 

-introduceert onderzoek 

-expliciteert doelen 

-richt aandacht op scheikunde-inhoud 

-bespreekt voorbeelden 

-richt aandacht op materiaal en 

veiligheid 

-richt aandacht op n, b en g 

-reflecteert op oorzaak 

onnauwkeurigheid 

-begeleidt het formuleren ozv 

-begeleidt en keurt werkplannen 

-begeleidt uitvoeren werkplannen 

-wijst op richtlijnen 

-volgt discussie 

-maakt genomineerde team bekend 

-woont prijsuitreiking bij 

-werkboek leerling 

-draaiboek docent  

-website 

-internetsymposium 

 

Tabel 5.2: Eisen aan en kenmerken van het tweede onderwijsontwerp voor ‘leren 

onderzoeken’ in de Tweede Fase van het vwo. De begrippen nauwkeurigheid, 

betrouwbaarheid en geldigheid staan respectievelijk vermeld als n, b en g. 

 

Buiten de lessen zijn voor de leerlingen als activiteiten gepland: het schrijven van 

een verslag, het voeren van een internetdiscussie, het verbeteren en omwerken van 

het verslag in een artikel en het inzenden daarvan bij de jury. De planning is dat zij 
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daaraan naast de zes scheikundelessen 15 studielasturen besteden, in totaal 20 

studielasturen. 

 

Hoe het onderwijsontwerp in de onderwijspraktijk van de leerlingen en de docenten 

wordt uitgevoerd is het object van studie in hoofdstuk 6. 



Hoofdstuk 5 
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