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6 De uitvoerbaarheid van het tweede onderwijsontwerp 
 

 

 
 

 

6.1 Inleiding 
 

Op grond van de theoretische verkenning is gekozen voor ontwikkelingsonderzoek 

(hoofdstuk 2). De eerste fase van dit onderzoek, een verkenning van de 

beginsituatie van de scheikundedocenten bij het ontwikkelen van onderwijs voor 

‘leren onderzoeken’ (3.4) en de beginsituatie van vwo-4-leerlingen bij 

‘onderzoeken’ (4.4), heeft eisen voor een nieuw onderwijsontwerp voor ‘leren 

onderzoeken’ opgeleverd. In de ontwerpgerichte fase van het onderzoek is in 

dialoog met de netwerkdocenten op grond van die eisen het tweede 

onderwijsontwerp opgesteld. Het omvat een onderwijsleerstrategie, de geplande 

activiteiten van de leerlingen en de docent alsmede de onderwijsleermaterialen 

(5.4).  

Dit hoofdstuk presenteert het onderzoek naar de uitvoerbaarheid van het tweede 

onderwijsontwerp in de praktijk. De bijdrage van het ontwerp aan de leerresultaten 

van de leerlingen en de evaluatie gericht op aanpassing van het ontwerp als geheel 

komen achtereenvolgens in hoofdstuk 7 en 8 aan de orde.  

Bij de toetsing van de uitvoerbaarheid van het ontwerp in de praktijk is de volgende 

onderzoeksvraag het uitgangspunt: 

In hoeverre zijn de in het onderwijsontwerp voorziene activiteiten uitvoerbaar in de 

vwo-5-scheikundeonderwijspraktijk? 

A. In welke mate voeren de leerlingen de geplande activiteiten uit? 

B. In welke mate voeren de docenten de geplande activiteiten uit? 

C. Wat is de waardering door de leerlingen van de uitgevoerde activiteiten? 

D. Wat is de waardering door de docenten van de uitgevoerde activiteiten? 

 

De resultaten van de gehele evaluatie moeten het fundament leveren voor het 

antwoord, in hoofdstuk 9, op de hoofdvraag (2.3.2): 

Welk kenmerken maken een ontwerp van scheikundeonderwijs voor ‘leren 

onderzoeken’  in de Tweede Fase van het vwo effectief? 

 

In 6.2 wordt de opzet beschreven van het onderzoek naar de uitvoerbaarheid van het 

tweede onderwijsontwerp in de onderwijspraktijk. De resultaten van dit onderzoek 

komen in 6.3 aan de orde. De discussie en conclusies betreffende deze resultaten 

zijn te vinden in 6.4.  
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6.2 Onderzoeksopzet 
 

Deze paragraaf betreft achtereenvolgens de onderzoeksomgeving (6.2.1), de 

onderzoeksstrategie (6.2.2), de meetinstrumenten en de wijze van gegevens 

verzamelen (6.2.3), en de wijze waarop de verwerking en analyse van de 

onderzoeksgegevens zal plaatsvinden (6.2.4).  

 

6.2.1 Onderzoeksomgeving 
Om het tweede onderwijsontwerp in de vwo-5-scheikundeonderwijspraktijk te 

evalueren, voeren 5 scheikundedocenten van 4 verschillende scholen het ontwerp 

uit in hun vwo-5-klassen. Het aantal leerlingen is 80. De scholen bevinden zich in 

Amsterdam, Amersfoort, Delft en Zaandam. De 5 docenten zijn ervaren docenten, 

die hun beroep van scheikundedocent vijf jaar of langer uitoefenen. Drie van de 5 

docenten – op school 1, 2 en 3 – zijn actief in het netwerk en hebben het ontwerp 

mee opgesteld.  

School 3 heeft ten tijde van het onderzoek 2 groepen voor scheikunde in 5 vwo. 

Hierdoor is het mogelijk om op één school het ontwerp te toetsen bij 2 docenten en 

hun leerlingen. Een van deze docenten is niet betrokken geweest bij het 

ontwerpproces, waardoor de toetsing van het ontwerp in zijn klas algemene 

aanwijzingen kan opleveren over de effectiviteit van het ontwerp. Dit geldt ook 

voor de in school 4 werkzame docent. De 2 docenten die het onderwijsontwerp niet 

mee ontworpen hebben, krijgen het onderwijsleermateriaal toegestuurd en 

gebruiken het na bestudering in de klas zonder verdere toelichting van de 

onderzoekster. Alle docenten doen vrijwillig – door hun school daartoe niet 

verplicht maar in de gelegenheid gesteld – aan het onderzoek mee. 

Tabel 6.1 geeft verdere gegevens over de school en de leerlingen. Hierin staan 

eveneens 16 leerlingen van een vijfde school, in Amsterdam, die als controlegroep 

functioneren. Deze leerlingen hebben niet aan het diffusieproject meegedaan.  

Alle bij het onderzoek betrokken leerlingen (N=96) hebben de leeftijd van 16-17 

jaar. De leerlingen van de 4 participerende scholen hebben van februari tot juni 

2002 aan het diffusieproject gewerkt.  

 
School Type  N Vrouw Man N&G N&T 

1 (netwerk) havo/vwo  10 3 7 5 5 

2 (netwerk) havo/vwo  10 8 2 10 0 

3 (netwerk) lyceum  26 15 11 25 0 

3 lyceum  16 13 3 3 13 

4 havo/vwo  18 9 9 11 7 

  Totaal 80 48 32 54 25 

5 (controle) lyceum  16 6 10 8 8 

  Totaal 96 54 42 62 33 

Tabel 6.1: Type school, aantal leerlingen, sekse en profiel Natuur & Gezondheid of Natuur 

& Techniek van de in het onderzoek participerende scholen. 

 

6.2.2 Onderzoeksstrategie  
De onderzoekster heeft in samenspraak met de 5 scheikundedocenten uit het 

netwerk het tweede onderwijsontwerp voor ‘leren onderzoeken’, met betrekking tot 

‘Diffusie: bewegende deeltjes’, opgesteld. De in het kader van dit ontwerp 

ontwikkelde onderwijsleermaterialen worden niet alleen gebruikt om het leerproces 

van de leerlingen bij leren onderzoeken te kunnen leiden en begeleiden, maar ook 

om dit proces te bestuderen (Boersma, 1998). Het onderzoek is te typeren als 
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ontwikkelingsonderzoek (Lijnse, 1995; Van den Akker, 1999). Op basis van 

theoretische perspectieven en verkennend onderzoek is een onderwijsontwerp voor 

‘leren onderzoeken’ opgesteld, dat in de praktijk wordt beproefd, geëvalueerd en 

zonodig bijgesteld om daarmee een bijdrage te leveren aan verder theoretisch 

inzicht in kritische ontwerpfactoren voor dit type onderwijs. 

Het onderwijsontwerp wordt getest in vijf casus: 3 vwo-5-klassen van 3 

netwerkdocenten en 2 vwo-5-klassen van 2 niet-netwerkdocenten. De keuze voor 

vijf casus berust op twee overwegingen. Enerzijds moet het ontwerp worden getest 

op uitvoerbaarheid en effectiviteit in een verscheidenheid van uitvoeringssituaties, 

anderzijds vergt de uitvoerbaarheid van het praktijkonderzoek een beperking van 

het aantal casus. Volgens Yin (1994) is onderzoek in vijf casus voldoende om 

uitspraken te kunnen doen over de uitvoerbaarheid en effectiviteit van onderwijs in 

de praktijk. Bovendien is het diffusieproject een gezamenlijke en zich in dezelfde 

tijdspanne afspelende activiteit op 5 scholen; uitbreiding tot meer dan vijf parallel 

uitgevoerde casus zou het onderzoek voor de onderzoekster onbeheersbaar maken.  

Het is helaas onmogelijk om in de onderwijspraktijk van de vijf casus alle 

‘controlevariabelen’ (factoren) gelijk te houden. Voor de meest kritische factoren is 

dit wel gebeurd. Zo gebruiken alle leerlingen hetzelfde werkboek met dezelfde 

werkbladen, werken zij aan hetzelfde onderzoeksprobleem en gebruiken zij 

dezelfde richtlijnen voor hun verslag en voor de reflectie op en beoordeling van het 

eigen onderzoek respectievelijk dat van andere groepen leerlingen. De docenten 

werken allen met hetzelfde draaiboek. Door het constant houden van al deze 

factoren is het waarschijnlijk gerechtvaardigd om gegevens uit de vijf casus 

onderling te vergelijken en samen te voegen. Of dit werkelijk gerechtvaardigd is, 

wordt nagegaan door de casus eerst onderling te vergelijken op kritische variabelen. 

De mate van representativiteit voor uitspraken over 5-vwo-scholen in Nederland is 

daarmee zo goed mogelijk gerealiseerd. 

Voor het deel van het onderzoek naar de uitvoerbaarheid van het ontwerp in de 

praktijk worden kwalitatieve methoden gebruikt met voor iedere deelvraag 

minimaal twee meetinstrumenten. Zo worden gegevens uit meerdere bronnen geput 

en bijeengebracht, bijvoorbeeld:  bij het volgen van de activiteiten van de leerlingen 

in de klas worden onder meer observaties in de lessen (O), geluidsopnamen van de 

leerlingen (G) en ingevulde werkbladen (W) gebruikt.  De onderzoeksresultaten 

zullen door deze triangulatie aan betrouwbaarheid winnen (Yin, 1994; Cohen & 

Manion, 1994). Tabel 6.2 geeft per deelvraag (A-D) de verschillende meet-

instrumenten weer. 

 
Meetinstrumenten DEELVRAGEN 

O G I V W 

A. uitvoering leerling * *   * 

B. uitvoering docent * *  * * 

C. waardering leerling *   *  

D. waardering docent *  * *  

Tabel 6.2: De meetinstrumenten per deelvraag;  observatie in de les (O), geluidsopnamen in 

de les (G), interview na de les (I), vragenlijst na les/project (V) en website (W). 

 

6.2.3 Meetinstrumenten en wijze van gegevens verzamelen 

Voor de vier deelvragen (A, B, C en D) wordt achtereenvolgens per vraag de 

gebruikte meetinstrumenten behandeld en de wijze waarop ze worden ingezet. 
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A. De activiteiten van de leerlingen 
De onderzoekster observeert de zes lessen in elk van de 5 klassen met behulp van 

observatieschema’s waarin wordt genoteerd welke activiteiten de leerlingen 

uitvoeren; bij wijze van voorbeeld zie bijlage 6-1 met het observatieschema voor de 

eerste les. In het werkboek voor de leerlingen zitten negen werkbladen  met vragen 

en opdrachten (bijlage 5-1), die de leerlingen in groepjes van twee beantwoorden en 

uitvoeren, maar individueel invullen. De ingevulde werkbladen worden per klas aan 

het eind van de lessen ingenomen, gekopieerd en weer aan de leerlingen 

teruggegeven. In elk van de 5 klassen neemt de onderzoekster in alle lessen de 

gesprekken van 3 groepjes leerlingen met behulp van een cassetterecorder op. De 

website www.onderwijscentrum.vu.nl/internetsymposium wordt als meetinstrument 

gebruikt om te bepalen of de leerlingen de voor buiten de scheikundelessen 

geplande activiteiten – verslag en artikel schrijven, internetsymposium – uitvoeren.  

 

B. De activiteiten van de docent 

De onderzoekster observeert de 5 docenten in de klas met behulp van 

observatieschema’s waarin de activiteiten van de docent, de tijdduur van een 

activiteit, de reacties en het meedoen van de leerlingen worden genoteerd (bijlage 6-

1). Alle lessen worden op geluidsband opgenomen. De docenten dragen een 

zendmicrofoontje waarmee hun klassikale onderwijzen en hun gesprekken met 

groepjes leerlingen op een achter in de klas geplaatste cassetterecorder worden 

opgenomen. Het werken met een zendmicrofoon leidt tot vrijwel geen afwijking 

van de normale gang van zaken in de les.  

Voor het achterhalen van de begeleidingsactiviteiten van de 5 docenten bij de 

activiteiten die leerlingen buiten de scheikundelessen uitvoeren, vullen de 

netwerkdocenten de semi-gestructureerde vragenlijst (bijlage 6-2) na afloop van het 

diffusieproject in een netwerkbijeenkomst in. De 2 niet aan het netwerk 

deelnemende docenten krijgen de vragenlijst per post toegestuurd, waarna zij de 

ingevulde vragenlijst retourneren.  

 

C. De waardering door de leerlingen van de uitgevoerde activiteiten 
Aan het eind van iedere les en na afloop van het diffusieproject (in de week dat de 

jury zich buigt over de beste onderzoeksteams) vullen de leerlingen individueel een 

vragenlijst in; bij wijze van voorbeeld is in bijlage 6-3 de vragenlijst over de eerste 

les opgenomen. De leerlingen beantwoorden steeds drie vragen; alleen de derde 

vraag is van belang voor het meten van waardering van de leerlingen. In deze vraag 

geven de leerlingen hun waardering – een cijfer tussen 1 en 10 – over de activiteiten 

van de docent in de scheikundelessen en over hun eigen activiteiten in en buiten de 

lessen. Hiermee wordt gepeild of de leerlingen deze activiteiten motiverend, 

interessant en leerzaam vinden. De cijfermatige waardering sluit aan bij de beleving 

van de leerling en maakt kwantificering van de waardering eenvoudig. De 

cijfermatige waarderingsgegevens worden aangevuld met gegevens uit de 

lesobservaties over de betrokkenheid van de leerlingen bij de activiteiten.  

 

D. De waardering door de docent van de uitgevoerde activiteiten 
Direct na iedere les neemt de onderzoekster met de docent de les door aan de hand 

van een vragenlijst; bij wijze van voorbeeld is in bijlage 6-4 de vragenlijst voor les 

1 opgenomen. Vraag 5 van dit interview is voor de deelvraag van belang. Deze 

betreft namelijk de tevredenheid van de docent over de activiteiten die de leerlingen 

en de docent in de les hebben uitgevoerd. Daarnaast worden alle door de 5 docenten 
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gegeven lessen geobserveerd (bijlage 6-1). De waardering door de docenten van 

hun aanpak ten aanzien van het internetsymposium en de waardering van 

onderwijsleermaterialen worden bepaald aan de hand van de semi-gestructureerde 

vragenlijst (bijlage 6-2) die de docenten invullen aan het eind van het diffusie-

onderzoeksproject.  

 

6.2.4 Verwerking en analyse van de onderzoeksgegevens 
Voor de vier deelvragen (A, B, C en D) wordt achtereenvolgens per vraag 

behandeld hoe de verzamelde onderzoeksgegevens worden verwerkt en 

geanalyseerd. 

 

A. De activiteiten van de leerling 
Aan de hand van de notities van de lesobservaties en de ingevulde werkbladen 

wordt gecodeerd of de leerling de voor de zes lessen geplande activiteiten wel of 

niet heeft uitgevoerd. Op basis van deze codering wordt het percentage van de 

leerlingen bepaald dat uitvoering heeft gegeven aan: het voorspellen en verklaren 

bij de demonstratieproef, het uitvoeren van het gidsexperiment, het oriënteren op 

nauwkeurig en betrouwbaar meten, het lezen van het onderzoeksartikel van Nemetz 

& Ball, 1995 (N&B), het identificeren van variabelen, het beoordelen van de 

nauwkeurigheid en betrouwbaarheid in het onderzoek van N&B en het opzetten en 

uitvoeren van eigen onderzoek.  

Het percentage van de leerlingen dat een (voorlopig) verslag en een (definitief) 

artikel hebben geschreven, wordt afgeleid uit het aantal verslagen respectievelijk 

artikelen dat ter publicatie op de website is ingezonden, terwijl het percentage van 

de leerlingen dat in teamverband met leerlingen van een ander team over de 

wederzijdse onderzoeksresultaten heeft gediscussieerd, wordt afgeleid uit de 

deelname van de leerlingen aan het internetsymposium. 

De norm voor participatie van de leerlingen aan de activiteiten in en buiten de 

scheikundelessen wordt gesteld op ≥ 95% respectievelijk ≥ 90%. Buiten de lessen is 

de norm van het deelnamepercentage lager gesteld, omdat de docenten dienaan-

gaande minder invloed hebben. Deze normen zijn zo hoog gesteld, omdat bij een te 

geringe deelname de geldigheid van de uitspraken in het onderzoek over het effect 

van de activiteiten op de leerresultaten in het geding komt. 

Verder zijn de geluidsopnamen van 14 groepjes, in totaal 31 leerlingen uit de 5 

klassen, per klas, per groepje en per les uitgewerkt tot een protocol. In deze veertien 

protocollen worden de leerlingen aangeduid met de eerste of de eerste twee letters 

van hun namen, terwijl de docent met een D en de technisch onderwijsassistent met 

een T wordt aangeduid. Om een mogelijke verwarring met de leerlingen te 

voorkomen wordt de gesproken tekst van D en T in cursieve letter weergegeven. 

Vervolgens zijn de veertien protocollen één voor één gelezen om de activiteiten van 

de leerlingen gedurende de zes lessen te kunnen duiden. Daarna zijn de teksten van 

regelnummers voorzien (bijlage 6-5).  

Voor iedere klas zijn de protocollen door twee onderzoekers gecodeerd op de vraag 

of de tot een groepje behorende leerlingen daadwerkelijk onderlinge gesprekken 

voeren over: de demonstratieproef; het gidsexperiment; de nauwkeurigheid en 

betrouwbaarheid bij het meten van de afstand die de Pb
2+

 en de I
- 

 ionen in 

gedestilleerd water hebben afgelegd; de variabelen die een rol spelen bij de snelheid 

van een geladen deeltje of een ion in gedestilleerd water; de nauwkeurigheid, 

betrouwbaarheid en geldigheid van het onderzoek van N&B; de onderzoeksvraag 

en het onderzoeksplan voor hun eigen onderzoek. 



Hoofdstuk 6 

72 

Daarna worden de 5 klassen onderling vergeleken om overeenkomsten en 

verschillen op te sporen en de uitvoerbaarheid van de in het ontwerp geplande 

activiteiten vast te stellen. 

 

B. De activiteiten van de docent  

Eerst worden de ingevulde observatieschema’s van de zes lessen gelezen en 

gebruikt om in een analyse-instrument (bijlage 6-6) de activiteiten van elke docent 

per les aan te geven met √ (uitgevoerd), ± (gedeeltelijk uitgevoerd) en – (niet 

uitgevoerd). De geluidsopnamen worden per docent voor de zes lessen uitgewerkt 

tot een protocol, waarin eerst de klassenopstelling wordt vermeld zoals die is 

aangetroffen bij de start van het diffusieonderzoeksproject. In die opstelling worden 

de leerlingen aangeduid met de eerste of de eerste twee letters van hun naam. Met 

die aanduidingen komen zij ook terug in de protocollen. De docent wordt 

aangegeven met D en de technisch onderwijsassistent met T; beide in cursief. 

Vervolgens worden de vijf protocollen één voor één gelezen om de activiteiten van 

de docent te achterhalen. Hierna worden de vijf protocolteksten van regelnummers 

voorzien (bijlage 6-7). Uit de protocollen wordt voor iedere docent afgeleid of hij in 

de lessen met de leerlingen gesprekken voert over: diffusie, de demonstratieproef, 

de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid bij het meten van de afgelegde afstand die 

de Pb
2+

 en de I
- 
 ionen in gedestilleerd hebben afgelegd, de variabelen die een rol 

spelen bij de snelheid van geladen deeltje of een ion in gedestilleerd water, de 

weergave en verwerking van meetgegevens en de oorzaken van onnauwkeurigheid 

in het onderzoek van N&B. 

Met √ (uitgevoerd), ± (gedeeltelijk uitgevoerd) en – (niet uitgevoerd) wordt in het 

analyse-instrument aangegeven of de docenten de geplande activiteiten voor buiten 

de scheikundelessen uitvoeren. Hiertoe wordt per docent uit de database van de 

website afgeleid,  hoeveel leerlingen een verslag en een artikel inzenden en hoeveel 

leerlingen deelnemen aan de discussie op het internetsymposium. Tevens wordt aan 

de hand van het antwoord op de desbetreffende vragen van de semi-gestructureerde 

vragenlijst (bijlage 6-8) per docent diens aanpak met betrekking tot het 

internetsymposium bepaald.  

Daarna worden de 5 klassen onderling vergeleken om overeenkomsten en 

verschillen op te sporen en de uitvoerbaarheid van de in het ontwerp geplande 

activiteiten vast te stellen. 

 

C. De waardering van de uitgevoerde activiteiten door de leerlingen 
De individueel door de leerlingen gegeven cijfers voor de categorieën  motiverend, 

interessant en leerzaam worden niet alleen per categorie en per uitgevoerde 

activiteit, maar ook voor de drie categorieën samen per activiteit gemiddeld. Deze 

gemiddelden worden bepaald voor 6 docentactiviteiten en 15 leerlingenactiviteiten.  

Voor de docentactiviteiten worden de gemiddelden bepaald voor: het inleiden tot 

het diffusieonderzoeksproject (a), de demonstratieproef (b), de bespreking van 

nauwkeurigheid en betrouwbaarheid (c), de bespreking over variabelen (d), de 

bespreking over oorzaken van onnauwkeurigheid in het onderzoek van N&B (e) en 

het begeleiden van de leerlingen bij het eigen onderzoek (f).  

De gemiddelden voor de waardering door de leerlingen van hun eigen activiteiten 

worden bepaald voor 11 activiteiten binnen (g-q) en voor 4 activiteiten buiten (r-u) 

de scheikundelessen. In de lessen betreft het de activiteiten: het lezen van de 

inleiding in het werkboek (g), het uitvoeren van het gidsexperiment (h), het lezen 

van het onderzoeksartikel N&B (i), het bedenken van variabelen (j), het beoordelen 
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van de nauwkeurigheid van de manier waarop N&B hebben gemeten (k), het 

beoordelen van de weergave van de meetgegevens van N&B (l), het beoordelen van 

de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de resultaten van N&B (m), het 

beoordelen van de geldigheid van de conclusie van N&B (n), het formuleren van 

een onderzoeksvraag voor het eigen onderzoek (o), het maken van een werkplan (p) 

en het uitvoeren van hun geplande proeven (q). Buiten de lessen gaat het om de 

activiteiten: het schrijven van het onderzoeksverslag (r), het participeren in het 

internetsymposium (s), het herschrijven van het verslag (t) en het meedingen met de 

onderzoeksprijs (u). 

Verder wordt als norm gesteld dat de gemiddelden – voor zowel de aparte 

categorieën als voor de categorieën samen – voor alle activiteiten van de leerlingen 

en de docentactiviteiten ≥ 6,5 moet zijn. Deze norm berust op de overweging dat bij 

een lager gemiddelde er niet van uitgegaan kan worden dat de leerlingen betrokken 

zijn en blijven bij de activiteiten zoals gepland in het onderwijsontwerp. Als het 

gemiddelde ten aanzien van een activiteit in de scheikundelessen onder de 6,5 ligt, 

dan worden de betreffende notities van de lesobservaties opgezocht, gelezen en 

geanalyseerd op problemen die de lage waardering door de leerlingen zouden 

kunnen veroorzaken. 

 

D. De waardering van de uitgevoerde activiteiten door de docent 
De interviews – die direct na iedere les met de docent zijn gehouden – worden per 

docent, per les en per vraag uitgewerkt. Hierna worden de antwoorden van de 

docenten, per les en per docent, gerangschikt in de volgende 3 categorieën: waar is 

de docent tevreden over, welke aanpassingen zijn volgens de docent nodig, wat 

vindt de docent lastig (bijlage 6-9). De antwoorden van de docenten in de eerste en 

de laatste categorie zijn voor het onderwerp van dit hoofdstuk van belang. Per 

categorie worden eerst algemene opmerkingen over de (on)tevredenheid van de 

docenten op een rij gezet. Vervolgens worden de overige opmerkingen gerangschikt 

naar de volgende activiteiten: de demonstratieproef, het gidsexperiment, het 

bedenken en bespreken van variabelen, het beoordelen van het onderzoek van 

N&B, het opzetten van eigen onderzoek met het formuleren van een 

onderzoeksvraag, het maken van een werkplan en het uitvoeren van de geplande 

proeven. De verschillen en de overeenkomsten in de antwoorden van de docenten 

worden beschreven. Als de docenten ontevreden zijn over bepaalde activiteiten, dan 

worden de notities over die activiteiten in de lesobservaties gelezen, om mogelijk 

andere oorzaken op te sporen dan die welke door de docenten worden genoemd.  

De antwoorden van de docenten over hun (on)tevredenheid over het 

internetsymposium en de onderwijsleermaterialen worden per docent uitgewerkt 

(bijlage 6-8) en vergeleken op overeenkomsten en verschillen. 

 
 

6.3 Resultaten 
 

Achtereenvolgens komen voor elke deelvraag (A, B, C en D) de resultaten aan de 

orde in respectievelijk 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 en 6.3.4. 

 

6.3.1 De geplande versus de uitgevoerde activiteiten van de leerlingen 
De analyses van de notities van de lesobservaties en de werkbladen wijzen uit dat 

98% van de leerlingen (N=80) alle voor de zes scheikundelessen geplande 

activiteiten uitvoert. Deze activiteiten betreffen voorspellen en verklaren bij de 



Hoofdstuk 6 

74 

demonstratieproef, het gidsexperiment uitvoeren, zich oriënteren op nauwkeurig en 

betrouwbaar meten, het onderzoeksartikel van N&B lezen, de variabelen 

identificeren, het onderzoek van N&B beoordelen en een eigen onderzoek opzetten 

en uitvoeren. Ten aanzien van de uitvoering van de geplande activiteiten in de 5 

klassen blijkt dat de gestelde norm van ≥ 95% is behaald.  

De veertien protocollen van de onderlinge gesprekken, die hebben plaatsgevonden 

in 14 groepjes leerlingen (teams) uit de 5 klassen, tonen dat deze leerlingen (N=31) 

onderling in gesprek komen over de geplande activiteiten. De notities van de 

lesobservaties tonen geen vermeldenswaardige verschillen tussen de klassen en 

tonen dat ook de leerlingen wier onderlinge gesprekken niet zijn opgenomen, aan de 

hand van de werkbladen met elkaar (in hun respectievelijke teams) in gesprek 

komen over de geplande inhoud van de activiteiten. Er zijn geen aanwijzingen dat 

leerlingen langdurig andere zaken hebben besproken. 

Wat betreft de onderzoeksverslagen en onderzoeksartikelen is aan de hand van de 

website geanalyseerd dat 75 leerlingen (94%) zowel een verslag als een artikel over 

hun onderzoek hebben ingezonden (tabel 6.3). Twee leerlingen van docent D2 

schrijven geen verslag, omdat zij hun werkplan niet tijdig hebben ingeleverd 

waardoor de docent hen uitsluit van verdere deelname aan het diffusieproject. Drie 

leerlingen van docent D4 schrijven geen verslag; door ziekte hebben zij hun 

onderzoek niet kunnen uitvoeren. De 75 participerende leerlingen hebben in 34 

teams gewerkt. Verder hebben 29 teams (65 van de 75 leerlingen: 87%) 

deelgenomen in de discussie op het internetsymposium en 18 teams (38 van de 75 

leerlingen: 51%) hun verslag herschreven na de discussie (tabel 6.3). Uit de 

gegevens in tabel 6.3 is te zien dat de gestelde norm van ≥ 90% is behaald voor het 

aantal leerlingen(teams) dat een verslag schrijft en inzendt. Het aantal leerlingen dat 

participeert in het internetsymposium valt net onder de norm, terwijl het aantal 

leerlingen dat het verslag herschrijft hier in sterke mate onder blijft. Zestien teams 

hebben hun oorspronkelijke verslag als artikel ingezonden. Alle teams die een 

verslag hebben ingestuurd, hebben zich aangemeld voor het symposium. Wel is er 

voor 5 teams, 6 jongens en 4 meisjes, een drempel tussen rondkijken op en actief 

deelnemen aan de discussie. Deze teams verantwoorden, bij navraag, hun 

inactiviteit met: 
‘We hebben thuis een slechte internetverbinding’; 

‘We moesten proefwerken leren, te weinig tijd’; 

‘We wisten niet hoe het symposium werkte’; 

‘We konden niks samen afspreken’ en ‘Het telde niet mee voor ons cijfer’.  
 

 

 

Docent 

Leerlingaantal dat 

verslag schrijft en 

inzendt 

 

Aantal 

teams 

Aantal teams in 

het internet 

symposium 

Aantal teams dat 

het verslag  

herschrijft 

D1:  N=10 10 5 5 3 

D2:  N=10 8 4 4 4 

D3:  N=26 26 13 11 7 

D4:  N=16 13 6 4 0 

D5:  N=18 18 6 5 4 

Totaal   N=80     75  34 (N=75) 29 (N=65) 18 (N=38) 

Totaal in  % 94% 94% 87% 51% 

Tabel 6.3: Per docent het aantal leerlingen (N), het leerlingaantal dat verslag en artikel 

inzendt, het aantal teams in het internetsymposium en het aantal teams dat het verslag 

herschrijft. 
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6.3.2 De geplande versus de uitgevoerde activiteiten van de docent 
De analyse van de notities van de lesobservaties en de uitgewerkte lesprotocollen 

van de 5 docenten wijst uit dat vrijwel alle geplande activiteiten door de docenten in 

de zes lessen zijn uitgevoerd (tabel 6.4). De docenten zijn actief betrokken bij het 

‘leren onderzoeken’ door de leerlingen. Deze betrokkenheid komt onder meer tot 

uiting in de vele vragen die de docenten aan de leerlingen stellen over de inhoud 

waarmee de leerlingen op dat moment bezig zijn, in het stimuleren van de 

leerlingen om zelf een oplossing voor een probleem te vinden en het enthousiast 

reageren op eigen ideeën van de leerlingen.  

 
UITGEVOERDE ACTIVITEITEN DOCENT D1 D2 D3 D4 D5 

0.1 Introduceert onderzoeksproject √ √ √ √ ± 

Les 1: Oriëntatie op onderzoekstaak en het onderzoek van N&B 

1.1 Expliciteert doel van de les ± √ ± √ √ 

1.2 Laat de leerlingen de inleiding lezen √ √ √ √ √ 

1.3 Spreekt met de leerlingen over diffusie √ √ √ √ √ 

1.4 Demonstreert diffusie gassen (werkblad 1; w1) √ √ √ √ √ 

1.5 Spreekt met de leerlingen over: conclusie en verklaring √ √ √ √ √ 

1.6 Laat de leerlingen tekst lezen  √ √ √ √ √ 

1.7 Laat de leerlingen het gidsexperiment uitvoeren (w2) √ √ √ √ √ 

1.8 Geeft huiswerk op √ √ √ √ √ 

Les 2: N&B’s onderzoek beoordelen op nauwkeurig meten 

2.1 Expliciteert doel van de les √ ± √ √ √ 

2.2 Spreekt leerlingen over n en b (w2) √ √ √ √ √ 

2.3 A. Laat leerlingen variabelen bedenken (w3) √ √ √ √ √ 

 B. Spreekt met de leerlingen over variabelen (w3) √ √ √ √ √ 

2.4 Laat leerlingen werken aan meetgegevens N&B (w4) √ √ √ √ √ 

2.5 Geeft huiswerk op √ √ √ √ √ 

Les 3: N&B beoordelen op weergave meetresultaten en geldigheid conclusie 

3.1 Expliciteert doel van de les √ √ √ √ √ 

3.2 A. Gesprek weergeven en verwerken meetgegevens √ √ √ √ √ 

 B. Leerlingen bespreken weergave meetgegevens (w5) √ √ √ √ √ 

 C. Leerlingen bespreken N&B’s meetgegevens ( w6) √ √ √ √ √ 

 D. Leerlingen bespreken N&B’s conclusie (w7) √ √ √ √ √ 

 E. Spreekt leerlingen over oorzaken onnauwkeurigheid √ √ √ √ - 

3.3 Geeft huiswerk op √ √ √ √ √ 

Les 4: Eigen onderzoek 

4.1 Expliciteert doel van de les √ √ √ √ √ 

4.2 A. Laat de leerlingen een onderzoeksvraag bedenken √ √ √ √ √ 

 B. Laat de leerlingen een werkplan maken (w8) √ √ √ √ √ 

4.3 Neemt de werkplannen in √ √ √ - - 

Les 5 en 6: Geplande onderzoek uitvoeren 

5.1 Expliciteert doel van de lessen √ √ √ √ √ 

5.2 Keurt werkplannen √ √ √ √ √ 

5.3 Begeleidt praktisch werk van de leerlingen √ √ √ √ √ 

5.4  Geeft huiswerk op: afmaken  w9 √ √ √ √ √ 

Buiten de scheikundelessen      

Laat de leerlingen een verslag maken en inzenden √ √ √ √ √ 

Stimuleert discussie leerlingen in het internetsymposium √ √ √ ± √ 

Stimuleert leerlingen om verslag te verbeteren √ √ √ √ √ 

Maakt de genomineerden aan de leerlingen bekend √ √ √ √ √ 

Woont prijsuitreiking met de genomineerde leerlingen bij √ √ √ √ √ 

Tabel 6.4: De activiteiten van de docenten; √ uitgevoerd, ± gedeeltelijk en - niet uitgevoerd. 
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De 2 niet-netwerkdocenten, nemen de werkplannen van de leerlingen niet ter 

controle in. Hun leerlingen leveren de werkplannen direct in bij de technisch 

onderwijsassistent (toa). Verder vergeet D5 het geplande klassengesprek over de 

mogelijke oorzaken van onnauwkeurigheid in N&B’s onderzoek te houden. Alle 

activiteiten buiten de scheikundelessen zijn door de 5 docenten uitgevoerd, met dien 

verstande dat D4 zijn leerlingen maar gedeeltelijk heeft gestimuleerd om actief te 

participeren in de discussie op het internetsymposium. 

 

6.3.3 De waardering door de leerlingen van de uitgevoerde activiteiten 
Achtereenvolgens komen de waarderingen van de leerlingen aan de orde voor 

zowel de activiteiten van de docent in de lessen als voor de eigen activiteiten in en 

buiten de lessen. 

 

De waardering door de leerlingen van de activiteiten van de docent in de les 
De gemiddelde cijfers voor motiverend, interessant en leerzaam alsmede de 

waarderingen – het gemiddelde van motiverend, interessant en leerzaam – van de 

leerlingen (N=80) tonen, dat zij de verschillende activiteiten van de docenten 

vrijwel gelijk waarderen (tabel 6.5). Gezien de geringe standaardafwijking (0,2 – 

0,3) kan gesteld worden dat er consensus is bij de leerlingen in hun waardering.  

 
Docentactiviteiten Motiverend  Interessant  Leerzaam  Waardering 

a. Inleiden project 6,9 6,8 7,0 6,9 

b. De demonstratieproef 7,1 7,7 7,5 7,4 

c. Gesprek over n en b 7,1 6,9 7,1 7,0 

d. Gesprek over variabelen 7,1 7,2 7,5 7,3 

e. Oorzaken onnauwkeurigheid 6,7 6,9 7,1 6,9 

f. Begeleiden leerlingonderzoek  7,3 7,3 7,4 7,3 

Tabel 6.5: De gemiddelde cijfers voor motiverend (M), interessant (I), leerzaam (L) en 

waardering (W=(M+I+L)/3) van de leerlingen (N=80) voor de docentactiviteiten (a-f). 

Hierin betekent n (nauwkeurigheid) en b (betrouwbaarheid). 

 

De hoogste waardering van de leerlingen betreft de demonstratieproef. De 

gemiddelde cijfers van de leerlingen voor de docentactiviteiten wijzen uit dat deze 

bij alle activiteiten boven de gestelde norm van ≥ 6,5  vallen (figuur 6.1). 

4

4 ,5

5

5 ,5

6

6 ,5

7

7 ,5

8

a b c d e f

M

I

L

W

 
Figuur 6.1: De gemiddelde cijfers voor motiverend (M), interessant (I), leerzaam (L) en 

waardering (W=(M+I+L)/3) van de leerlingen (N=80) voor de docentactiviteiten (a-f). 

 

De waarderingen van de leerlingen voor hun eigen activiteiten in de lessen 
De gemiddelde cijfers voor motiverend, interessant en leerzaam alsmede de 

waarderingen – het gemiddelde van motiverend, interessant en leerzaam – van de 

leerlingen (N=80) laten zien, dat zij de activiteiten die zij zelf uitvoeren in de lessen 
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vrijwel gelijk waarderen (tabel 6.6). Gezien de geringe standaardafwijking (0,2 – 

0,3) kan gesteld worden dat er consensus is bij de leerlingen in hun waardering. De 

activiteiten die de leerlingen het hoogst waarderen betreffen het uitvoeren van het 

gidsexperiment (h) en het uitvoeren van de geplande proeven voor het eigen 

onderzoek (q). Dat de leerlingen activiteit q hoog waarderen wordt ondersteund 

door het artikel van Leunissen & Melman in Natuur & Techniek (2002). Verder 

laten de gemiddelde cijfers voor de activiteiten i en j een groot verschil zien tussen 

de categorie motiverend en leerzaam. 

 
Eigen activiteiten in de les (N=80) Motiverend  Interessant  Leerzaam  Waardering 

g.  Inleiding werkboek lezen 6,5 6,7 6,7 6,6 

h.  Gidsexperiment uitvoeren 7,5 7,8 7,8 7,7 

i.  Onderzoeksartikel N&B lezen 6,5 6,8 7,2 6,8 

j.  Variabelen bedenken 6,5 7,1 7,5 7,0 

k.  Nauwkeurigheid van meten 6,8 7,1 7,1 7,0 

l.  Beoordelen meetgegevens 6,7 6,9 7,0 6,9 

m. Resultaten N&B beoordelen 6,9 7,2 7,4 7,2 

n. Conclusie N&B beoordelen 6,8 7,2 7,3 7,1 

o. Onderzoeksvraag formuleren 7,0 7,1 7,2 7,1 

p. Werkplan maken 7,1 7,3 7,4 7,3 

q. Geplande proeven uitvoeren 7,8 8,0 8,0 7,9 

Tabel 6.6: De gemiddelde cijfers voor motiverend (M), interessant (I), leerzaam (L) en 

waardering (W=(M+I+L)/3) van de leerlingen (N=80) voor eigen activiteiten (g-q). 

 

De gemiddelde cijfers van de leerlingen voor de eigen activiteiten in de lessen tonen 

dat deze bij alle activiteiten op of boven de gestelde norm van ≥ 6,5  vallen (figuur 

6.2).  
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Figuur 6.2: De gemiddelde cijfers voor motiverend (M), interessant (I), leerzaam (L) en 

waardering (W=(M+I+L)/3) van de leerlingen (N=80) voor eigen activiteiten (g-q). 

  

De waarderingen van de leerlingen voor hun eigen activiteiten buiten de lessen 
De gemiddelde cijfers voor motiverend, interessant en leerzaam alsmede de 

waarderingen – het gemiddelde van motiverend, interessant en leerzaam – van de 

leerlingen (N=80) tonen, dat zij de activiteiten die zij zelf uitvoeren buiten de lessen 

vrijwel gelijk waarderen (tabel 6.7).  

Gezien de geringe standaardafwijking (0,2 – 0,4) kan gesteld worden dat er 

consensus is bij de leerlingen in hun waardering. De activiteit die de leerlingen het 

hoogst waarderen betreft het meedingen naar de onderzoeksprijs (u). Verder is voor 

het herschrijven van het verslag (t) een groot verschil te zien tussen de categorie 

motiverend en leerzaam. 
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Activiteiten buiten de les Motiverend  Interessant  Leerzaam  Waardering 

r.  Verslag schrijven 6,7 6,8 6,9 6,8 

s.  Deelnemen internetsymposium 6,4 6,6 6,7 6,6 

t.  Het verslag herschrijven 6,5 6,8 7,2 6,8 

u.  Meedingen met onderzoeksprijs 7,6 7,5 7,5 7,5 

Tabel 6.7: De gemiddelde cijfers voor motiverend (M), interessant (I), leerzaam (L) en 

waardering (W=(M+I+L)/3) van de leerlingen (N=80) voor eigen activiteiten (r-u) buiten de 

lessen. 

 

Uit de gemiddelde cijfers van de leerlingen voor de eigen activiteiten buiten de 

lessen blijkt dat de waardering voor alle activiteiten op of boven de gestelde norm 

van ≥ 6,5  ligt, behalve ten aanzien van de categorie motiverend bij ‘deelnemen aan 

internetsymposium’ (figuur 6.3). 
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Figuur 6.3: De gemiddelde cijfers voor motiverend (M), interessant (I), leerzaam (L) en 

waardering (W=(M+I+L)/3) van de leerlingen (N=80) voor eigen activiteiten (r-u) buiten 

de lessen. 

 

Als de gemiddelde cijfers voor alle activiteiten van de leerlingen worden 

vergeleken, dan blijkt dat de hoogste gemiddelde waardering van de leerlingen – 

motiverend, interessant én leerzaam – het uitvoeren van de proeven betreft en de 

laagste gemiddelde waardering zowel het lezen van de inleiding van het 

tekstwerkboek als het deelnemen aan het internetsymposium. De meest 

motiverende activiteiten vinden de leerlingen het uitvoeren van de proeven, het 

meedingen naar de onderzoeksprijs en de begeleiding van de docent bij de proeven. 

Als meest interessant hebben zij ervaren het uitvoeren van de proeven, het 

gidsexperiment en het meedingen naar de onderzoeksprijs. Zij beschouwen als 

meest leerzaam het uitvoeren van de proeven, het gidsexperiment, de 

demonstratieproef, het bedenken van variabelen, het klassengesprek over variabelen 

en het meedingen naar de onderzoeksprijs. 

 

6.3.4 De waardering door de docenten van de uitgevoerde activiteiten 
Achtereenvolgens worden de algemene uitingen van waardering door de docenten, 

hun waardering voor de activiteiten in de lessen en voor het internetsymposium 

beschreven. 

 

Algemene uitingen van waardering 
In de interviews, die direct na afloop van de lessen met de docenten zijn gehouden, 

zeggen de docenten over hun leerlingen onder meer: 
‘Ze vinden het leuk om te doen’; 

‘Ze zijn heel erg goed en enthousiast aan het werk’; 

‘Zo hard heb ik ze nog nooit zien werken’; 
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‘Ze waren nog steeds bezig toen de bel ging’; 

‘… dat ze er echt een lesuur mee bezig waren, dat ze niet snel opgaven en dat ze 

eigenlijk lang doorgingen op de problemen; en wat me ook opviel was dat er niet alleen 

binnen de groepjes maar ook tussen de groepjes soms verhitte discussies ontstonden’. 

 

Tussen de 5 klassen en tussen de lessen treden geen opmerkelijke verschillen op, 

behalve dat in 2 klassen de leerlingen in de eerste les – vanwege een proefwerk – 

niet op tijd aanwezig zijn. Hierdoor zijn de docenten van deze klassen in de eerste 

les onder tijdsdruk geraakt, maar die heeft zich gaandeweg opgelost. Dit geldt ook 

voor het probleem dat in een klas de helft van de leerlingen (N=10) het artikel niet 

vóór de tweede les heeft gelezen en dus hun huiswerk niet heeft gedaan. De docent 

lost dit op door de leerlingen alsnog in de les het artikel te laten lezen alvorens de 

draad van het draaiboek weer op te pakken. Hierdoor ervaart de docent deze les in 

eerste instantie als rommelig, maar hij is uiteindelijk toch tevreden. 

Verder doen 2 notoir ongemotiveerde leerlingen bij een van de docenten in de 

eerste les weinig enthousiast mee, maar gaandeweg de lessen raken zij betrokken. 

Hierover zegt de docent na de eerste les: ‘De jongens vooraan, die vinden het maar 

niks, terwijl de rest enthousiast is. Die jongens zijn altijd moeilijk te motiveren, die vinden 

school sowieso niks’.  

Na de vierde les zegt de docent over deze jongens: ‘Zelfs [zij] die komen wel met een 

plan, daar ben ik niet ongerust over’.  

En na de laatste twee lessen: ‘Ze waren voor hun doen heel actief’. 

Ook zeggen de docenten dat zij zelf met plezier in de lessen gewerkt hebben en 

tevreden zijn over het gevarieerde aanbod van activiteiten voor de leerlingen en de 

docent. 

 

Waardering van de activiteiten in de lessen 
In alle klassen hebben de docenten voorafgaand aan de demonstratieproef de 

leerlingen een handje geholpen met het bedenken van het antwoord op de vraag 

welke stof ontstaat als de gassen HCl en NH3 in de glazen buis gaan bewegen en 

effectief botsen. Hierover zegt een van de docenten: 
‘Eigenlijk had ik gedacht dat de leerlingen wel wisten dat er ammoniumchloride zou 

ontstaan, maar dat wisten ze niet. Veel leerlingen dachten volgens mij, toen ze wisten 

dat er een witte vaste stof zou ontstaan, dat die in het midden [van de glazen buis] zou 

komen. Ze kwamen niet echt met de massa-afhankelijkheid. De demonstratieproef 

leverde wel de verrassing op dat de witte wolk niet in het midden optreedt’.  

 

Over het gidsexperiment doen de docenten de volgende uitspraken:  
‘Als ze straks het artikel [van N&B] gaan lezen, dan kunnen ze zich er iets bij 

voorstellen’; 

‘Om te kunnen begrijpen wat er [in de experimenten van N&B] gebeurt’; 

‘Ze vonden het experiment leuk en het wekt verwondering’; 

‘Er bleek ook uit dat het neerslag niet in het midden [van het petrischaaltje] zat’; 

‘Nou wat je zag was een brede band die steeds breder werd, ze pikken dan op dat dat 

lastig [te meten] is. Sommige leerlingen bespraken al het bewegen van het water en hoe 

het zout in te brengen zonder bewegen, dus ze waren ook al bezig met hoe dit 

nauwkeurig uit te voeren’; 

‘Als je het proefje niet gedaan hebt, ja dan kom je [wat betreft de nauwkeurigheid] niet 

verder dan de schaalverdeling of zo, terwijl je nu zoiets hebt van als ik het [zout] hier 

ingooi waar moet ik dan precies meten’.  
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Over het bedenken en bespreken van variabelen zeggen de docenten:  
‘Ze gingen elkaar serieus met discussie te lijf over variabelen’; 

‘Over variabelen, gek eigenlijk dat ze niet met massa kwamen, maar wel met de lading 

van de ionen. Bij tribune-ionen heb ik ze op weg geholpen. Er kwam wel een reactie op 

water, kennelijk zit dat geprogrammeerd in hun hoofd. Het verband leggen tussen een 

zout als vaste stof en een zout in oplossing en de deeltjes daarin, daar hadden ze wat 

hulp bij nodig. Mijn indruk was dat nauwkeurigheid en betrouwbaarheid en variabelen 

wel door de leerlingen wordt opgepikt, er is een aanzet tot nadenken, het loopt wel 

goed’; 

‘Heel tevreden, ze dachten echt na over variabelen, er kwam veel uit de groep, ze 

kwamen met van alles en ja of ze dat nu ook kunnen daar kan ik nu nog niks over 

zeggen dat moet straks blijken’; 

‘De meeste [leerlingen] hadden wel door wat daarmee [met variabelen] bedoeld werd 

en ik denk dat ze daar wel goed over nagedacht hebben’. 

 

Over het beoordelen van het onderzoek van N&B zeggen de docenten:  
‘Twee leerlingen hadden de vraag of de vorm van de petrischaal of die er toe doet. Ze 

stelden zich de ionen voor die niet naar het midden bewegen maar die de andere kant 

opgaan. Botsen die tegen de wand en beïnvloeden die misschien wat je ziet? Een 

jongen had de metingen [van N&B] in zijn grafische rekenmachine ingevoerd en dat 

ding maakte daar een soort parabool van. Nou als ik die dingen zie, dat had ik van 

tevoren niet verwacht. Dat is leuk dan komen er allerlei dingen naar boven borrelen’; 

 ‘Ja zeker, bij nauwkeurigheid en betrouwbaarheid kwamen de leerlingen met goede 

voorbeelden en zelf kon ik het toelichten op een begrijpelijke manier voor de 

leerlingen. Opvallend is dat leerlingen verhoudingen lastig vinden en van dat delen 

door 6 zeggen dat is toch verwaarloosbaar’; 

 ‘Ja  ze waren boos op die onderzoekers dat ze dat zo maar gepubliceerd hebben. En E 

die niet echt goed is, die dan toch aan komt zetten met ‘hé, hoe kunnen ze nou zoiets 

slechts publiceren’. Ja dat is heel leuk, ze heeft het idee dat ze het beter kan doen’; 

‘De meeste [leerlingen] hebben ingezien dat die mensen hun meetresultaten toch veel te 

nauwkeurig opgeven’; 

 ‘Ja, ze hebben nagedacht over als je meet, hoe nauwkeurig kun je eigenlijk meten, 

want uit zo’n artikel kunnen halen hoe nauwkeurig er gemeten is, dat hadden de meeste 

leerlingen eigenlijk niet door. Die keken alleen maar hoeveel cijfers er [achter de 

komma] stonden en zeiden dan, nou volgens mij kun je dat niet zo nauwkeurig meten. 

Als ik dan vroeg hoe nauwkeurig hebben ze dan gemeten - en om ze een beetje te 

sturen zeg ik “er staat in de tekst hoe nauwkeurig ze gemeten hebben”. Dat hadden de 

meeste leerlingen niet opgemerkt. Nou daar zijn een aantal mee aan het stoeien 

geweest. En dat was volgens mij wel een van de doelen om na te denken over 

nauwkeurig meten en hoe doe je dat’. 

 

Over het eigen onderzoek met het formuleren van een onderzoeksvraag zegt een 

van de docenten:  
‘Ze hebben heel veel moeite met het formuleren van de onderzoeksvraag, zelfs de 

formule die daar staat om die in woorden om te zetten. Ja dat vinden ze moeilijk en dat 

gaat heel moeizaam, moeizamer dan ik had verwacht. En ik heb nu gezegd “maak dan 

eens de massa van het negatieve ion twee keer zo groot en dan wordt die breuk 2 keer 

zo groot en dus die andere twee keer zo klein”. En dan kan ik me voorstellen, ja, als ze 

dan echt na gaan denken en het proefje voor zich zien en er gebeurt iets met het 

negatieve ion, dan heeft dat gevolg voor beide afstanden natuurlijk. Ja dat vond ik een 

beetje een probleem. Dat viel me tegen, dat vond ik gek dat ze daar moeite mee 

hadden. Ja, want daardoor zijn ze bezig met die evenredigheid en niet met het 

formuleren van de onderzoeksvraag waarin variabelen benoemd zijn. Ze denken 
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eigenlijk aan massa in plaats van aan ionmassa, dat zou het kunnen zijn, alhoewel ze 

wel allemaal direct Binas gingen gebruiken’. 

 

Over het maken van de werkplannen zeggen de docenten: 
‘A en J gingen bij het werkplan pas echt nadenken over nauwkeurigheid, terwijl R en S 

het daar al de hele tijd over hadden. En dan bij de jongens D en GM waarvan ik eerst 

dacht doen die wel serieus mee, maar die hadden als eerste echt hun hele werkplan [af]. 

Je kan zien dat ze er goed over nagedacht hadden, bijvoorbeeld steeds dezelfde lading 

en massa. Ze wisten dat ze steeds nitraten moesten gebruiken omdat je anders weer 

andere tribune-ionen hebt. Die zitten echt op een goed spoor. Ik deed de suggestie om 

eerst de metingen van die Amerikanen na te doen, maar dat wilden ze niet’; 

‘Ze willen allemaal meerdere [meer dan de vier van N&B] metingen doen. Ze gaan ze 

herhalen. Ze willen daardoor meer punten in de grafiek krijgen en dat lijkt me goed. Ze 

hebben de juiste zouten gekozen. Twee [leerlingen] willen wat met tribune-ionen doen, 

nou en dat lijkt me ook wel zinvol om dat een keer uit te testen. Ja en dan zitten ze 

natuurlijk in het begin toch even te prutsen met de neerslagreactie, of het toch weer 

oplosbaar zijn [van de zouten]. Ja dat moet toch weer even opgefrist worden, ja en dat 

is helemaal niet erg’; 

 ‘Alle theorie hebben ze erbij gesleept. Ze hadden zulke zinnige discussies, 

bijvoorbeeld tussen Ju en J over de ladingen. B en Lo die dachten aan een ander 

oplosmiddel, maar daarvan heb ik gezegd, je moet wel goed kijken naar je 

onderzoeksvraag of dat kan. Wat ik goed vond, is dat ze heel goed zijn gaan nadenken 

over deeltjes, over massa’s. En over ja maar we gaan gewoon kijken of die formule 

goed is dus we gaan gewoon eigenlijk de grafiek nawerken. Ze kwamen er achter, als je 

het op dezelfde manier [methode van N&B] zou doen of op een andere, mag je die 

punten [de metingen van N&B] dan ook gebruiken? En als je een andere manier 

gebruikt, wat moet je dan constant houden. Enkele leerlingen gaan naar de neerslagen 

vragen of “heb je Hg, dat vroegen deze meisjes”. Toen zei ik het ion Pb dat heb ik niet. 

“Oh heb je dan wel Na?” Nee het ion Na heb ik ook niet en op gegeven moment komen 

ze er dan achter dat de lading er ook nog bij hoort, dat is natuurlijk wel heel flauw, 

maar ja als ze denken dat ionen in een potje zitten. Zo ontdekten ze dat het eigenlijk 

zouten zijn in die potjes’. 

Bij 2 docenten hebben de leerlingen hun werkplannen niet op tijd klaar, maar 

hebben het achteraf bij de toa ingeleverd. Een van de docenten merkt hierover op: 
‘Ik had alleen geen werkplannen van te voren ontvangen dat lukte in deze constructie 

die ik nu had, lukte dat dus niet. De meeste [leerlingen] kwamen er nu vanmorgen mee 

aan en, ja, dat werkt dan niet meer om dat te beoordelen op hun of eh dat nog bij te 

sturen. Ik heb ze hier helemaal vrijgelaten, in wezen gewoon maar eens kijken hoe ver 

ze komen’. 

Verder hebben 2 leerlingen problemen met de oplosbaarheid van zouten en met het 

ontstaan van neerslagen. Hierdoor raken zij achterop met het maken van hun 

werkplan. Hun docent zegt hierover: 
‘Ze moeten alles opzoeken en dat duurt te lang, dus dat werkt lastig voor deze 

leerlingen, maar ik vind wel dat ze vorderingen maakten. Ik ben even met ze gaan 

praten om te proberen alles op een rijtje te krijgen. Nou ja, ik moet ook zeggen, zij 

lopen wel achter in kennisniveau, dat is inderdaad duidelijk maar je zag wel dat ze zich 

toch serieus inzetten en dat ze zich gerealiseerd hebben dat ze kennelijk toch wel wat 

achterstonden. Toen ik met ze heb zitten praten, kwamen er toch wel rake opmerkingen 

uit, dus wat dat betreft viel dat helemaal nog niet zo tegen, vond ik. Aan het eind was er 

wel een werkplan, daar hebben ze toch hun energie in gestopt en, ja, al pratend kwamen 

er eigenlijk toch steeds heldere dingen uit’. 

De uitingen van de docenten over de uiteindelijke werkplannen betreffen de 

verschillende wijzen waarop de leerlingen hun onderzoeksvraag willen aanpakken. 

Bijvoorbeeld:  
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‘En heel veel gaan toch van die petrischaaltjes afwijken, dat viel me ontzettend op. Ze 

willen toch iets zelf bedenken, met grote bakken en ook met spuiten en dan nog twee 

spuiten er aan en dan kurken boven en onder erin. Hartstikke goed’.  

Een docent vindt het echter jammer dat zijn leerlingen zo dichtbij de aanpak van 

N&B blijven. Hij zegt hierover: ‘Ja en dat mag natuurlijk’. 

 

Over het uitvoeren van de geplande proeven zeggen de docenten: 
‘Het zijn allemaal alternatieven methoden die ze toepasten. Het team met het smalle 

buisje [D en GM] die met een waterpas werkte, dat heeft me verbaasd hoe mooi dat 

neerslag te zien was en ze hebben met het waterpas de afstand gemeten. Zo zie je hoe 

inventief ze zijn’;  

‘Wat me op viel was dat ze echt zorgvuldig wilden meten en ze hebben naar mijn idee 

goed gelet op variabelen. Leuk vind ik dat Sh en M, die nemen een grotere petrischaal 

maar ze hebben zich dus niet gerealiseerd dat dat dus ook veel meer tijd kost. Verder 

ging het heel goed bij A [en S], die zijn heel goed opgeschoten, die zijn al bijna klaar. 

Ja en trouwens M en Sh die voerden een discussie over dat ze eigenlijk geen rekening 

gehouden hadden met tribune-ionen en nu dus wel de idee hebben dat die er toe doen 

en dat ze daarover suggesties voor vervolgonderzoek zouden kunnen doen’; 

‘Als je ziet hoe ze bezig waren en hoe nauwkeurig. Waar ze tegen aan lopen, dat je met 

een maatcilinder niet in milliliter, dat je daarmee niet een vast stof mee kan afmeten 

zeg maar. Ja dat vind ik zo mooi. De nauwkeurigheid daar hebben ze het over, dat zit er 

nu echt in, maar hoe je dat dan uitvoert dat is een andere zaak. Dat is dan weer een 

probleem hoe doe je dat. Ze denken wel na over de nauwkeurigheid van hun 

instrument. Nou, die 2 meisjes die hebben nog steeds niet door hoe dat nu zit met de 

massa. Ze kunnen natuurlijk de mol berekenen maar ja, dat vond ik zo leuk, daar moest 

ik zo om lachen. Ja, en dan B en Lo die de temperatuur gingen veranderen. Ik hoop dat 

ze dat tegenkomen bij het uitwerken, dat je daar dus geen bal aan hebt, want als ze aan 

steeds dezelfde stof meten en dan de temperatuur veranderen, ja daar kan je bij deze 

vraagstelling dus niets mee. Mijn vraag over hun verwachting, ja daar antwoorden ze 

op dat ze dat nog niet wisten, nee dat gingen ze nog uitwerken. Ze waren heel bruisend 

aan het werk’; 

‘Sommige leerlingen hebben ook de temperatuur gemeten, maar dat is volgens mij 

meer om te kijken of er geen gekke verschillen waren, maar dat merk ik wel in hun 

verslagen terug. De verbazing die er bij de bestudering van het artikel was, van dat er 

zoveel spreiding in die getallen zat ja, nou ik heb nu ook spreiding in getallen gezien, 

maar volgens mij hebben ze zich niet gerealiseerd dat die spreiding in hun getallen 

misschien nog wel extremer is dan de spreiding die de twee heren gevonden hebben in 

hun getallen. Maar dat gaat misschien nog doordringen als ze er een verslag van 

maken. Het zou kunnen dat ze misschien zelf ook tot die conclusie komen, dat de 

nauwkeurigheid waarmee ze hebben staan meten eigenlijk niet beter was dan in dat 

artikel. Ze waren volgens mij nu meer bezig met klopt het globaal een beetje dat het 

inderdaad zo is dat de grotere [zwaardere] ionen ook inderdaad trager bewegen. Nou 

dat klopte in een aantal gevallen niet en daar moeten ze dan maar eens over nadenken. 

Dus de manier waarop ik ze aan de gang heb laten gaan, eh, was niet alleen gericht op 

de nauwkeurigheid, maar was ook gericht op, zeg maar, het ervaren van een stukje 

opwinding of frustratie, dat hoort bij onderzoek doen. Dat was voor mij misschien wel 

een soort verborgen agenda, ja’; 

‘Ze letten goed op de nauwkeurigheid van meten, maar aflezen vinden ze moeilijk. 

Sommigen gingen op een goede manier hun plan aanpassen, bijvoorbeeld minder 

geconcentreerd [lagere concentratie] werken. Die jongens met die grote bak, als die met 

te geconcentreerde oplossingen werkten, dan traden er toch te veel neveneffecten op en 

kregen ze geen mooie en scherpe precipitatielijn’. 
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Waardering van en een aanpak in het internetsymposium 
Over het internetsymposium schrijven de docenten: ‘ja tevreden’ (D1), ‘te weinig 

uitgekomen’ (D2), ‘redelijk’ (D3), ‘bij mij slecht van de grond gekomen’ (D4) en ‘het 

virtueel contact verliep soms heel goed, soms stroef’ (D5). De leerlingen van docent 

(D1) hebben allemaal actief deelgenomen aan de discussie. Bij docent D2 zijn alle 

leerlingen eveneens actief betrokken geweest bij de discussie, maar toch vindt deze 

docent dat er te weinig uit de discussie is gekomen. Zijn leerlingen hebben niet 

allemaal een reactie teruggekregen van het team waaraan zij gekoppeld waren. Bij 

de docenten D3 en D5 hebben niet alle leerlingen deelgenomen aan de discussie, 

terwijl beide docenten wel actief zijn geweest om de leerlingen aan te zetten tot een 

discussie. Docent D4 heeft zijn leerlingen te weinig gestimuleerd om actief deel te 

nemen aan het symposium. 

De antwoorden van de docenten op de semi-gestructureerde vragenlijst over hun 

aanpak in het internetsymposium, laten een verschillende aanpak zien, bijvoorbeeld:  
‘Na 1½ week had slechts een groepje het symposium bekeken. Ik ben toen in een deel 

van de scheikundeles met leerlingen naar computers gegaan en we hebben een en ander 

bekeken en gemaild. Dat heb ik later nog eens herhaald! Lijkt me een ‘must’; 

‘Eerst uitgelegd wat de bedoeling was, vervolgens in groepjes van vier laten zien hoe 

het in de praktijk op internet werkt, site opgestart, even helemaal doorgelopen’; 

‘Dat is bij mij slecht van de grond gekomen. Weinig leerlingen vonden dat leuk. Ook 

kregen ze niet altijd antwoord’. 

Deze verschillen zijn waarschijnlijk toe te schrijven aan de geringe specificatie in 

het draaiboek van de rol van de docent bij het internetsymposium. 

 

Waardering van de onderwijsleermaterialen 
Ten aanzien van het werkboek voor de leerlingen wijst de analyse van de 

antwoorden van de docenten op de vragen in de semi-gestructureerde vragenlijst 

uit, dat het functioneel lijkt om de werkbladen in de tekst van het werkboek te 

integreren. Verder behoeft het werkboek een planning in de tijd met de te leveren 

producten, zodat de leerlingen overzicht krijgen over het gehele project.  

De analyse van de waardering van de docenten betreffende het draaiboek wijst uit 

dat zij geen behoefte hebben aan een verandering in het draaiboek. Uit de 

interviews na de eerste les blijkt echter dat de netwerkdocenten bij de start van het 

diffusieonderzoeksproject het draaiboek als veel ervaren. Zij verwoorden dat als 

volgt: 
‘Om soms het scenario vast te houden, [ik ben] gewend om een beetje alles à 

l’improviste te doen’; 

‘Om de rode draad goed vast te houden’; 

‘Ik wil ze niet te veel beïnvloeden en ik vind het moeilijk om daar een evenwicht in te 

vinden, ik ben meer van ga maar aan de slag en zie maar waar je uitkomt’. 

Terwijl een van de niet-netwerkdocenten, na de tweede les zegt: 
‘De spanning tussen de tijd nemen voor een discussie of die juist stopzetten zodat het 

tijdsplan gehaald wordt. Over dat spanningsveld daar had ik me van te voren geen 

goede voorstelling van gemaakt, het gaat toch traag bij de leerlingen en iedere les 

moeten ze er weer even inkomen. Zeker als ze dan terugkomen van een economie 

repetitie. Dan moet de knop weer om’. 
Als het project eenmaal op gang is dan biedt het draaiboek een goede balans tussen  

vrijheid en sturing; de docenten houden in de scheikundelessen voldoende grip op 

het onderwijsleerproces. Niettemin geven deze uitspraken reden tot bezinning over 

de wijze waarop het draaiboek de docenten zou kunnen helpen op de aanvankelijk 

ervaren moeilijkheden te anticiperen.  
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6.4 Discussie en conclusies 
 

De in het scheikundenetwerk ontworpen activiteiten voor ‘leren onderzoeken’ in de 

klas blijken door vwo-5-leerlingen en hun docenten goed uitgevoerd te kunnen 

worden (deelvraag A en B). Er zijn bij de uitvoering van de activiteiten in de 

scheikundelessen geen grote verschillen gevonden tussen de 5-vwo-klassen, noch 

aan de zijde van de leerlingen, noch aan de zijde van de docenten. Uit de analyses 

blijkt dat de 3 netwerkdocenten en de 2 docenten die niet betrokken zijn geweest bij 

het ontwerpen van het onderwijsontwerp voor ‘leren onderzoeken’, de geplande 

activiteiten op ongeveer dezelfde manier hebben geoperationaliseerd. Ten aanzien 

van alle activiteiten in de scheikundelessen is de gestelde participatienorm (≥ 95%) 

van de leerlingen dan ook gehaald.  

Wat betreft de activiteiten buiten de scheikundelessen is de gestelde norm (≥ 90%); 

wel gehaald met betrekking tot het aantal teams dat een verslag schrijft en inzendt. 

Net onder de norm blijft de deelname van de leerlingen aan het internetsymposium 

en ruimschoots onder de norm ligt het herschrijven van het onderzoeksverslag. Ten 

aanzien van het internetsymposium is het onvoldoende zijn van de deelname niet 

toe te schrijven aan een bepaalde klas en docent, ook al heeft inderdaad een docent 

het al dan niet deelnemen door zijn leerlingen op zijn beloop gelaten. Veeleer is dit 

door andere factoren veroorzaakt. De conclusie is dan ook, dat vwo-5-leerlingen in 

staat zijn een discussie op het internet te voeren, maar daartoe niet zonder meer 

bereid (gemotiveerd) zijn. Het onderdeel ‘internetsymposium’ behoeft daarom 

aandacht bij de aanpassing van het onderwijsontwerp (hoofdstuk 8). 

Ten aanzien van het herschrijven van het verslag is de gestelde norm evenmin 

gehaald. Slechts de helft van de leerlingen die een verslag hebben geschreven, 

werkt het verslag om tot een artikel en doet dus een poging om het verslag te 

verbeteren. De reden hiervoor kan, ten eerste, zijn dat de leerlingen hun 

onderzoeksresultaten zo slecht vinden dat naar hun idee verbetering niet mogelijk is 

en de kans op de onderzoeksprijs verkeken is. Ten tweede kan het zijn dat zij hun 

verslag goed genoeg vinden en daarom geen verbetering behoeft. Dat zij hun 

verslag niet herschrijven is dan vooral gelegen in het ‘al voldoende vinden van hun 

verslag’ (Van der Wilt, 2002). Een derde verklaring kan zijn dat de discussie met 

leerlingen van het andere team geen aanwijzingen voor verbetering van het verslag 

heeft opgeleverd. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat het herschrijven het 

verslag voor de leerlingen onuitvoerbaar is. Op grond hiervan wordt geconcludeerd 

dat vwo-5-leerlingen een onderzoeksverslag wel kunnen herschrijven, maar 

sommigen daartoe, op al dan niet juiste gronden, geen reden zien. In aanmerking 

genomen dat het onderwijsontwerp niet uitdrukkelijk voorziet in een gelegenheid, 

tijdens of na het internetsymposium, om experimenten te verbeteren of nog eens te 

herhalen, is de gestelde norm voor het herschrijven van het verslag (≥ 90%)  

waarschijnlijk te hoog. Een lagere norm is realistischer, omdat normaliter geen 

onderzoeksverslagen ter publicatie worden ingestuurd als het onderzoek (nog) niet 

voldoende resultaten heeft opgeleverd. 

 

Uit het onderzoek naar de waardering van de leerlingen betreffende de activiteiten 

(deelvraag C) blijkt dat zij alle activiteiten die de docent en die zijzelf in en buiten 

de scheikundelessen hebben uitgevoerd, gemiddeld op of boven de in het onderzoek 

gestelde norm (≥ 6,5) hebben gewaardeerd. Hieruit wordt geconcludeerd dat de 

leerlingen de geplande activiteiten in het tweede onderwijsontwerp voor ‘leren 

onderzoeken’ als motiverend, interessant en leerzaam waarderen. De enige 
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activiteit, binnen de categorie ‘motiverend’, die net onder de gestelde norm valt, is 

‘het deelnemen aan het internetsymposium’. Een verklaring hiervoor kan zijn, dat 

leerlingen wel energie en tijd steken in het lezen en becommentariëren van het 

onderzoeksverslag van een ander team, maar zelf geen terugkoppeling krijgen. 

Sommige teams hebben zich namelijk afzijdig gehouden van de internetdiscussie. 

 

Uit het onderzoek naar de waardering van de docenten betreffende de in het 

onderwijsontwerp geplande activiteiten (deelvraag D) blijkt, dat de docenten in 

gelijke mate de motivatie, het enthousiasme, de inzet en de betrokkenheid van hun 

leerlingen bij de activiteiten in de scheikundelessen waarderen. De tevredenheid 

van de docenten over de participatie van hun leerlingen in het internetsymposium 

varieert; daarbij dient opgemerkt te worden dat één van de docenten aan het 

internetsymposium weinig aandacht heeft besteed. Deze spreiding in tevredenheid 

blijkt niet terug te voeren op de deelname van de docenten aan het 

scheikundenetwerk. De docenten zijn eveneens tevreden over de inhoud van de 

eigen activiteiten en die van de leerlingen in en buiten de scheikundelessen. Over de 

in de lessen uitgevoerde activiteiten is bij de docenten een gelijke mate van 

tevredenheid gevonden. Het waargenomen verschil in tevredenheid van de docenten 

over de deelname van de leerlingen aan het internetsymposium blijkt niet terug te 

voeren op het al dan niet deelnemen van de docent aan het docentennetwerk. Dit 

verschil in waardering noopt tot heroverweging van de in het onderwijsontwerp aan 

de docent ten aanzien van het internetsymposium toebedeelde rol (hoofdstuk 8). 

 

Tenslotte, de hoge participatie van de leerlingen aan de activiteiten in en buiten de 

scheikundelessen en de waardering van de leerlingen voor deze activiteiten 

rechtvaardigen tezamen de conclusie, dat de leerlingen betrokken zijn geraakt en 

gebleven bij de uitvoering van het drie maanden durende diffusieonderzoeksproject. 

Deze conclusie wijkt af van die voor veel andere projecten op dit gebied, zoals het 

‘What is the water like in our river?’ project, waarin de leerlingen gaandeweg het 

project het spoor van waar zij naar opzoek zijn, kwijt raken (Rivet, Singer, 

Schneider, Krajcik & Marx, 2000). Dat deze betrokkenheid eveneens geldt voor de  

docenten, blijkt uit zowel de mate waarin de activiteiten zijn uitgevoerd als uit hun 

tevredenheid over het onderwijzen en begeleiden van de in het scheikundeontwerp 

geplande activiteiten. Tevens valt te concluderen dat de operationalisering van het 

formal curriculum dat in het scheikundenetwerk is ontworpen, zonder grote 

problemen verlopen is. Deze operationalisering is in en buiten de scheikundelessen 

– in het diffusieonderzoeksproject – voor zowel de leerlingen als de docenten 

verlopen zoals bedoeld. Een minpunt is dat de daadwerkelijke deelname aan de 

discussie in het internetsymposium te wensen overlaat. Het laat zich aanzien dat 

dienaangaande in meer sturing van en door de docenten moet worden voorzien.    

 

Of de leerlingen door het uitvoeren van de geplande activiteiten in het 

onderwijsontwerp de beoogde leerresultaten bereiken, komt in hoofdstuk 7 aan de 

orde. 
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