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7 De leerresultaten in het tweede onderwijsontwerp 
 

 
 

 

7.1 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). Het onderzoek naar de uitvoerbaarheid van het ontwerp in de praktijk 

(hoofdstuk 6), wijst uit dat de leerlingen en docenten de geplande activiteiten van 

het ontwerp grotendeels hebben uitgevoerd zoals bedoeld in het ontwerp. 

Dit hoofdstuk presenteert het tweede deel van de toetsing van het onderwijs-

ontwerp. Het moet antwoord geven op de vraag: 

Welke leerresultaten leveren de uitgevoerde activiteiten voor de leerlingen op? 

 

De resultaten van dit deel van de evaluatie moeten eveneens een bijdrage leveren 

aan het fundament 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 7.2 wordt de opzet van het onderzoek naar de bijdrage van het tweede 

onderwijsontwerp aan de leerresultaten bij de leerlingen beschreven. De resultaten 

van dit onderzoek komen aan de orde in 7.3. De conclusies en discussie betreffende 

deze resultaten zijn te vinden in 7.4.  

 

 

7.2 Onderzoeksopzet 
 

Deze paragraaf betreft achtereenvolgens de onderzoeksstrategie en de 

meetinstrumenten (7.2.1), de wijze van gegevens verzamelen (7.2.2) en de wijze 

waarop de verwerking en analyse van de onderzoeksgegevens zal plaatsvinden 

(7.2.3).  
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7.2.1 Onderzoeksstrategie en meetinstrumenten 
Het onderzoek naar de bijdrage van het ontwerp aan de leerresultaten van de 

leerlingen heeft dezelfde onderzoeksomgeving en algemene onderzoeksstrategie als 

beschreven in respectievelijk 6.2.1 en 6.2.2.  

In dit tweede deel van het evaluatieve onderzoek worden kwalitatieve en 

kwantitatieve methoden gebruikt met daarop toegesneden meetinstrumenten. Zo 

worden gegevens uit meerdere bronnen geput en bijeengebracht. De 

onderzoeksresultaten zullen hierdoor aan betrouwbaarheid winnen (Cohen & 

Manion, 1994). De kwalitatieve methode houdt in dat de leerresultaten worden 

bepaald aan de hand van geluidsopnamen in de klas, de werkbladen en een aan het 

einde van elke les in te vullen vragenlijst. De kwantitatieve methode betreft de 

bepaling van de toename van de kennis van deze leerlingen over nauwkeurig en 

betrouwbaar experimenteren alsmede de bepaling van de verbetering van de 

kwaliteit van rapporteren door de leerlingen. De begin- en eindsituatie van de 

leerlingen (die aan het diffusieproject hebben deelgenomen en die een controle-

groep hebben gevormd) worden gemeten met behulp van een toets over nauwkeurig 

en betrouwbaar meten. Aan de hand van de verslagen, artikelen en 

symposiumbijdragen wordt de eindsituatie bepaald.  

De analyse van de onderzoeksgegevens wordt in alle gevallen onafhankelijk 

uitgevoerd door twee onderzoekers. Als er verschillen opgetreden, dan worden deze 

besproken tot consensus is bereikt.   

Als ≥ 75% van de leerlingen het beoogde leerresultaat bereikt, dan wordt 

aangenomen dat de activiteiten aan het doel van het onderwijsontwerp 

beantwoorden. Deze norm is gebaseerd op de conclusie van het onderzoek naar de 

beginsituatie van de leerlingen bij ‘onderzoeken’ (4.4), welke laat zien dat 

‘onderzoeken’ voor deze leerlingen complex en moeilijk is. 

 

7.2.2 Wijze van gegevens verzamelen 
Om de  leerresultaten van de door de leerlingen uitgevoerde activiteiten te kunnen 

bepalen, worden verschillende onderzoeksinstrumenten ingezet: vragenlijsten, 

geluidsopnamen, werkbladen, een toets, onderzoeksverslagen, de database van het 

internetsymposium en onderzoeksartikelen.  

• Vragenlijsten 

Voor het bepalen van de congruentie tussen de leerdoelen in het ontwerp en wat de 

leerlingen, naar eigen zeggen, hebben geleerd, vullen zij aan het eind van iedere les 

individueel de vragenlijst (bijlage 6-3) in. Zij beantwoorden drie vragen, waarvan 

de eerste en tweede voor dit hoofdstuk van belang zijn. Deze open vragen luiden: 

‘Wat denk je dat de docent je in deze les wilde leren?’ en ‘Wat heb je in deze les 

geleerd?’  

• Geluidsopnamen en werkbladen 

Hoe de geluidsopnamen en de werkbladen als onderzoeksinstrumenten bij de 

leerlingen worden ingezet, is beschreven in 6.2.3 onder A. De geluidsopnamen 

moeten aanwijzingen opleveren over de kwaliteit van de gesprekken over de 

activiteiten binnen de onderzoeksteams in de zes lessen. De werkbladen geven 

aanwijzingen over de leerresultaten van de leerlingen in die activiteiten.  

• Toets 

De leerlingen maken –  individueel en in een proefwerkopstelling – een toets over 

‘nauwkeurig en betrouwbaar experimenteren’ (bijlage 7-1). De toets beoogt bij de 

leerlingen te meten wat zij begrijpen van nauwkeurig en betrouwbaar 

experimenteren. Door deze toets zowel voorafgaand aan als na afloop van het 
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diffusieonderzoeksproject af te nemen, kan worden vastgesteld of het onderwijs de 

beoogde leerresultaten dienaangaande heeft opgeleverd. In dezelfde maanden –  

februari en juni 2002 – wordt deze toets ook door de onderzoekster afgenomen bij 

vwo-5-leerlingen die niet aan het diffusieonderzoeksproject deelnemen. De 

leerlingen die aan het onderzoeksproject hebben meegedaan zullen naar 

verwachting niet alleen in de natoets beter scoren dan in de voortoets, maar in de 

natoets ook beter scoren dan de leerlingen die niet aan dit project hebben 

deelgenomen. De onderzoekster is in alle klassen aanwezig als de leerlingen de 

toetsen maken. De resultaten uit de voortoets worden niet aan de docenten bekend 

gemaakt. De docenten bespreken de toets niet met hun leerlingen en de leerlingen 

weten niet dat zij dezelfde toets drie maanden later nog eens gaan maken.  

De voortoets wordt ook gebruikt om een indicatie te krijgen van de 

vergelijkbaarheid van de 6 vwo-5-klassen wat betreft het beginniveau. 

• Onderzoeksverslagen, internetsymposium en onderzoeksartikelen 

Over het onderzoek naar de diffusie van ionen in gedestilleerd water schrijven de 

leerlingen in teams een verslag. Deze onderzoeksverslagen zenden de teams 

elektronisch in, waarna ze worden gepubliceerd op de website en beschikbaar zijn 

voor analyse op teamniveau (www.onderwijscentrum.vu.nl/internetsymposium). 

Deze website biedt onder meer een discussieforum – een internetsymposium – in 

het kader waarvan elk onderzoeksteam aan een team van een andere school wordt 

gekoppeld om te discussiëren over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en 

geldigheid van hun onderzoeksresultaten. Aan de hand van de database van het 

internetsymposium kan worden geanalyseerd welke leerlingen een discussie 

aangaan, wat zij bediscussiëren en wat de kwaliteit van die discussie is. Na het 

symposium krijgen de teams nog enkele weken de tijd om hun onderzoeksverslag te 

herschrijven. Daarna zenden de teams hun al dan niet herschreven en tot een artikel 

omgewerkt onderzoeksverslag (hierna: onderzoeksartikel genoemd) weer in ter 

publicatie op de website. Deze onderzoeksartikelen zijn daardoor eveneens 

beschikbaar voor analyse op teamniveau.  

Uit de onderzoeksverslagen en onderzoeksartikelen kunnen de prestaties van de 

leerlingen in  absolute zin worden afgeleid; deze kunnen worden afgemeten aan het 

beoogde leerresultaat. Daarentegen kan niet worden vastgesteld of de leerlingen ten 

opzichte van hun situatie vóór het diffusieonderzoeksproject vorderingen hebben 

gemaakt. Een vergelijking met de beginsituatie is onmogelijk. De eerder door de 

leerlingen uitgevoerde onderzoeksopdrachten (4.3) zijn van een geheel ander 

kaliber en hebben een andere vakinhoud.  

 

7.2.3 Verwerking en analyse van de onderzoeksgegevens 

• Vragenlijsten 

Uit de individueel ingevulde vragenlijsten van de leerlingen (N=80) worden eerst 

per klas en per les alle antwoorden van de leerlingen op de vragen:  ‘wat denk je dat 

de docent je in deze les wilde leren?’ en ‘wat heb je in deze les geleerd?’, apart op 

een rij gezet. Vervolgens worden per les –  met het oog op het wel of niet congruent 

zijn van het geplande leerdoel en het (naar eigen zeggen van de leerling) geleerde –  

de percentages van de leerlingen bepaald, die opschrijven dat zij een gepland 

leerdoel (P) onderkennen en geleerd hebben wat met dat leerdoel is beoogd (G). De 

norm voor deze congruentie wordt gesteld op ≥ 80%, omdat bij een te lage 

congruentie tussen een leerdoel en het (naar zeggen van de leerling) geleerde, de 

betrouwbaarheid van de uitspraken van de onderzoekster over de behaalde 

leerresultaten in het geding komt. Deze norm is hoog: Watson, Goldsworthy & 
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Wood-Robinson (1998) vinden in lessen waar leerlingen onderzoek doen weinig 

congruentie tussen de leerdoelen van de docent en wat de leerlingen denken dat zij 

hebben geleerd. Aangezien de docenten volgens het onderwijsontwerp de 

leerdoelen in de lessen moeten expliciteren, wordt echter verwacht dat de gestelde 

norm haalbaar is. 

 

• Werkbladen 

Voor iedere klas worden de negen werkbladen die de leerlingen op naam hebben 

ingevuld apart geanalyseerd. Deze werkbladen betreffen de demonstratieproef, het 

gidsexperiment, het beoordelen van het onderzoek van N&B, het opzetten van eigen 

onderzoek en de termenlijst (bijlage 5-1). 

De werkbladen worden gecodeerd op vijf onderdelen met hun subonderdelen: 

1. De demonstratieproef: de leerlingen weten dat de massa van een deeltje zijn 

diffusiesnelheid bepaalt (werkblad 1). 

2. Het gidsexperiment (werkblad 2):  

(i) de leerlingen weten dat het neerslag van lood(II)jodide niet in het midden 

van de petrischaal optreedt; 

(ii)  de voorkennis van de leerlingen over nauwkeurigheid en betrouwbaarheid 

bij het meten van de afstand die ionen in water afleggen.  

3. Het beoordelen van het onderzoek van N&B: 

(i) identificeren en beslissen over variabelen (werkblad 3): de leerlingen 

kennen minimaal vier variabelen die de diffusiesnelheid van ionen in 

gedestilleerd water beïnvloeden en onderkennen de (on)afhankelijke 

variabele en de controlevariabelen in het experiment van N&B; 

(ii) beslissen over de nauwkeurigheid in de experimenten van N&B (werkblad 

4): de leerlingen weten dat de juiste zouten in de proeven gebruikt zijn, dat 

het gebruik van zoutbrokjes onnauwkeurig is, dat een grotere petrischaal 

nauwkeuriger meting toelaat, dat het gebruikte meetinstrument geschikt is, 

dat het meetinstrument niet juist afgelezen is, dat de metingen herhaald zijn 

om tot betrouwbare resultaten te komen, dat vier gemeten ionencombinaties 

onvoldoende is om tot een conclusie te komen; 

(iii)zorgvuldig weergeven van meetgegevens door N&B (werkblad 5): de 

leerlingen weten hoe een juiste tabel en grafiek te maken; 

(iv) nauwkeurigheid en betrouwbaarheid in de proeven van N&B (werkblad 6): 

de leerlingen weten dat de meetgegevens niet nauwkeurig en betrouwbaar 

zijn en kennen daarvan de oorzaken; 

(v) geldigheid van de conclusie van N&B (werkblad 7): de leerlingen weten dat 

de door N&B getrokken conclusie niet geldig is. 

4. Het opzetten van eigen onderzoek (werkblad 8): de leerlingen kunnen een 

eenduidige, relevante en concrete onderzoeksvraag formuleren en een adequaat 

werkplan opstellen. Bij de codering van de door de onderzoeksteams 

geformuleerde onderzoeksvragen wordt een beoordelingsformulier (bijlage 7-2, 

onderdelen 1a-c) met achterliggende criteria gebruikt (bijlage 7-3, onderdelen 

1a-c). Een nadere beschrijving van de codering komt verderop onder ‘verslagen 

en artikelen’ aan de orde. De werkplannen zijn gecodeerd op twee aspecten: de 

leerlingen kennen de verschillende variabelen en nemen de juiste beslissingen 

over de proef, de proefopstelling en het meten zelf. 

5. De termenlijst (werkblad 9): de leerlingen kunnen negen termen correct 

definiëren. Deze termen zijn: diffusie, nauwkeurigheid bij een meting, 

nauwkeurigheid bij een serie metingen, betrouwbaarheid, geldigheid, 
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reproduceerbaarheid, afhankelijke variabele, onafhankelijke variabele en  

controlevariabelen. 

Vervolgens wordt voor alle activiteiten uit de vijf onderdelen, behalve voor het 

subonderdeel 2 (ii), bepaald welk percentage van de leerlingen de beoogde 

leerresultaten heeft bereikt.  

Voor het subonderdeel 2(ii) – het uitvoeren van het gidsexperiment – dat onder 

meer beoogt de voorkennis van de leerlingen te bepalen over zowel de 

nauwkeurigheid als de betrouwbaarheid bij een meting, zijn de antwoorden per 

leerling gecodeerd in vier categorieën en vervolgens gesommeerd over de klas. Ten 

aanzien van de nauwkeurigheid zijn als categorieën gebruikt: 1. het constant houden 

van variabelen, 2. het meten zelf en de proefopstelling, 3. de kennis en vaardigheid 

van de onderzoeker en  4. overige. Voor de betrouwbaarheid bij een meting zijn de 

antwoorden van de leerlingen gecodeerd in vier categorieën: 1. het herhalen van de 

meting, 2. het uitvoeren van het experiment, 3. de kennis en vaardigheid van de 

onderzoeker en  4. overige.  Als antwoorden niet te coderen zijn in de categorieën 

1-3, dan worden ze ondergebracht in de categorie overige. De categorieën 1 en 2 

voor nauwkeurigheid en betrouwbaarheid zijn zo gekozen dat ze corresponderen 

met de in het onderwijsontwerp beoogde leerresultaten, waardoor het mogelijk 

wordt om te bepalen of de leerlingen gaandeweg het diffusieonderzoeksproject ten 

aanzien van deze begrippen kennis en vaardigheid opdoen.  

• Geluidsopnamen 

De veertien protocollen van de gesprekken van de leerlingen (bijlage 6-5)  en de 

vijf protocollen van de gesprekken van de docenten met hun leerlingen (bijlage 6-7)  

over de activiteiten in de zes scheikundelessen worden gelezen en per klas, per 

groepje, per docent en per activiteit geanalyseerd met behulp van het flow of 

discourse analytisch raamwerk van Mortimer & Scott (2000). Met dit raamwerk 

worden de gesprekken geanalyseerd ten aanzien van: 1. de demonstratieproef, 2. het 

gidsexperiment, 3. het beoordelen van het onderzoek van N&B en 4. het opzetten 

van eigen onderzoek. Twee onderzoekers analyseren onafhankelijk van elkaar twee 

aspecten in de gesprekken. Ten eerste wordt nagegaan of de inhoud van de 

gesprekken bij de uitvoering van de geplande activiteiten wel of niet overeenkomt 

met de geplande leerdoelen van die activiteiten. Ten tweede worden de onderlinge 

gesprekken gecodeerd op het niveau van het gesprek, namelijk beschrijvend of 

verklarend. Deze analyse dient om het proces van het totstandkomen van de 

antwoorden van de leerlingen betreffende de activiteiten in de werkbladen te 

kunnen achterhalen. 

• Proeftoets, voortoets en natoets 

De voortoets en natoets (dezelfde toets) beogen de leerresultaten van de leerlingen 

met betrekking tot hun begrip van nauwkeurig en betrouwbaar experimenteren te 

bepalen. Hiertoe is allereerst een proeftoets gemaakt met 13 vragen betreffende in 

totaal 23 items  (bijlage 7-4). Voor het maken van deze vragen hebben Science 

Investigations 1, 2 en 3 van Gott, Foulds, Johnson, Roberts & Jones (1997; 1998; 

1999) als inspiratiebron gediend. Deze proeftoets is getest in een vwo-5-klas met 21 

leerlingen die niet aan het diffusieproject deelnemen. De antwoorden van deze 21 

leerlingen zijn verwerkt in SPSS met de scores 1 (goed) en 0 (fout). De 

betrouwbaarheidsanalyse voor deze resultaten geeft een negatieve α. Als alle items 

met een negatieve correlatie, behalve item 11, worden weggelaten, dan wordt α = 

.54. In tabel 7.1 zijn bij de resterende 12 items de oorspronkelijke vragen uit de 

proeftoets aangeduid. Item 11 (vraag 12ii) is om inhoudelijke redenen gehandhaafd. 

De gevonden betrouwbaarheid is eigenlijk te laag. Weglating van nog meer vragen 
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verhoogt weliswaar de betrouwbaarheid van de toets, maar zal ertoe leiden dat 

vrijwel niets wordt gemeten. De omstandigheid dat de leerlingen van de proefklas 

nog weinig notie hadden van nauwkeurig en betrouwbaar experimenteren, het 

onderwerp van deze test, doet waarschijnlijk afbreuk aan de betrouwbaarheid in 

deze meting.  
   

BETROUWBAARHEID 

Item in 

proeftoets 

met vraag 

Gemiddelde als 

item wordt 

weggelaten 

Variantie als  

item wordt 

weggelaten 

Gecorrigeerd  

item totaal 

correlatie 

α als item  

wordt 

weggelaten 

1.  Vr1 7.24 3.09 .35 .48 

2. Vr2 6.67 3.63 .32 .51 

3.  Vr3 7.43 3.28 .36 .49 

4.  Vr5 6.81 3.46 .22 .52 

5.  Vr7 7.00 3.00 .41 .46 

6.  Vr9 6.81 3.66 .08 .55 

7.  Vr10ii 6.67 3.83 08 .55 

8.  Vr10iv 7.43 3.56 .16 .54 

9.  Vr11i 6.95 3.55 .09 .56 

10. Vr11iii 7.24 2.99 .41 .46 

11.  Vr12ii 6.67 4.03 -.15 .57 

12.  Vr12iii 6.90 3.39 .20 .53 

Tabel 7.1: Betrouwbaarheidsanalyse van de antwoorden van de leerlingen (N=21) bij 12 

items met de vragen uit de proeftoets. Cronbach’s alfa = .54. 

 

De uiteindelijke toets – zowel voortoets als natoets – bevat 12 items over de 

nauwkeurigheid van een meetinstrument (vraag 1), de onnauwkeurigheid van een 

meetinstrument (vraag 2), het aflezen van een meetinstrument (vraag 3), de 

onnauwkeurigheid van een meetinstrument (vraag 4), het kiezen van een geschikt 

meetinstrument (vraag 5), significante cijfers (vraag 6), het herkennen van de 

onafhankelijke variabele (vraag 7i), het herhalen van metingen (vraag 7ii), het 

interpreteren van meetgegevens (vraag 8i), de betrouwbaarheid van meetgegevens 

(vraag 8ii), het herkennen van de afhankelijke variabele (vraag 9i) en het herkennen 

van controlevariabelen (vraag 9ii). Voor de toets met de 12 items zie bijlage 7-1. 

De resultaten van zowel de voortoets als de natoets van de leerlingen - die wel 

(N=80) en niet (N=16) aan het diffusieproject hebben meegedaan - worden door 

twee onderzoekers onafhankelijk van elkaar gescoord met 2 (goed antwoord plus 

goede uitleg), 1 (goed antwoord met foute of geen uitleg; of fout antwoord met 

goede uitleg) en 0 (fout) punten. Bij de beoordeling van de toetsresultaten van de 

leerlingen is tussen de 2 onderzoekers een beoordelaarovereenstemming 

(Heuvelmans & Sanders, 1993) gevonden van κ = .85.  

Voorafgaand aan het diffusieproject is de toets gemaakt door 74 leerlingen (93%) 

en achteraf door 73 leerlingen (91%) van de 80 leerlingen die aan het 

diffusieproject hebben meegedaan. In totaal hebben 68 leerlingen (85%) uit deze 

groep beide toetsen gemaakt. Van de controlegroep, die niet aan het 

diffusieonderzoeksproject heeft meegedaan, heeft 100% van de leerlingen (N=16) 

de toets vooraf en achteraf gemaakt (tabel 7.2). 

Als de leerlingen uit de experimentele groep (N=74) en de leerlingen uit de 

controlegroep (N=16) voor de scores in de voortoets tezamen worden genomen 

(N=90) voor een betrouwbaarheidsanalyse bij de 12 toetsitems, dan is α = .25. Voor 

de leerlingen die de natoets hebben gemaakt (N=89) is bij 12 toetsitems een α = .50 

gevonden. De betrouwbaarheidsanalyse van de natoets levert op dat vraag 3 en 
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vraag 8 (i) een negatieve correlatie hebben. Als deze 2 vragen worden weggelaten 

dan leveren de betrouwbaarheidsanalyses van de antwoorden van de leerlingen 

(N=84) die beide toetsen hebben gemaakt een α = .52 (voortoets) en α = .67 

(natoets) op. Op grond hiervan is besloten om de antwoorden van de leerlingen op 

vraag 3 en vraag 8 (i) bij de verdere analyses weg te laten. Voor iedere vraag kan de 

leerling maximaal 2 punten behalen; in totaal voor de 10 toetsvragen dus 20 punten. 

 
 

GROEP 

Toets 

vooraf 

Toets 

achteraf 

Beide 

toetsen 

Experimentele groep (N=80)    

D1: N=10 9 7 7 

D2: N=10 10 10 10 

D3: N=26 24 25 23 

D4: N=16 13 16 13 

D5: N=18 18 15 15 

Totaal experimentele groep 74 (93%) 73 (91%) 68 (85%) 

Controlegroep (N=16)    

D6: N=16 16 (100%) 16 (100%) 16 (100%) 

Totaal experimentele groep en controlegroep 90 89 84 

Tabel 7.2: Per docent het aantal leerlingen van de experimentele groep (N=80) en de 

controlegroep (N=16), die de toets vooraf, de toets achteraf en beide toetsen hebben 

gemaakt. 

  

Op basis van de uitkomsten van de voor- en natoets zijn de volgende bewerkingen 

uitgevoerd. Ten eerste wordt voor de experimentele groep en de controlegroep 

tezamen met eenwegsvariantie-analyse (ANOVA) onderzocht of in de uitkomsten 

van de voortoets (N=90), de uitkomsten van de natoets (N=89) en het verschil 

tussen de natoets en de voortoets (N=84) verschillen optreden tussen de gemiddelde 

scores van (de leerlingen van) de 6 docenten, die van meisjes en jongens en die van 

de leerlingen naar gelang hun profiel Natuur & Gezondheid (N&G) of Natuur en 

Techniek (N&T) is. Als de ANOVA een significant resultaat (p < .05) oplevert, dan 

worden met post hoc testen de verschillen verder onderzocht. 

Ten tweede wordt in een t-test voor gepaarde waarnemingen van zowel de 

experimentele (N=68) als de controlegroep (N=16) – die beide toetsen hebben 

gemaakt –  bepaald of er in de natoets een significante verbetering optreedt. Als er 

significante verschillen optreden, dan zal met een t-test voor gepaarde 

waarnemingen nader worden onderzocht bij welke van de 10 items uit de toets 

significantie optreedt. De overschrijdingswaarden van p < .05 is gedeeld door 10, 

vanwege de 10 items, en verlaagd naar p < .005 (Green & Salkind, 2003).  

Ten derde worden, om het scoreverloop (de verandering in het leerresultaat tussen 

begin en eind van het onderwijs) in de voor- en natoets bij de leerlingen uit de 

experimentele groep (N=68) te kunnen volgen, de te behalen 20 punten verdeeld in 

4 categorieën: 0-4 punten (slechte score: S); 5-9 punten (onvoldoende score: O); 10-

15 punten (voldoende score: V) en 16-20 punten (goede score: G). De 

voldoendegrens ligt bij een score van 10 punten. Deze grens is gebaseerd op het feit 

dat de leerlingen in iedere toetsvorm bij de helft van het aantal te behalen punten 

het predikaat voldoende krijgen. Het aantal en percentage leerlingen dat in een 

bepaalde categorie valt, wordt bepaald voor zowel de voor- als natoets. Tenslotte 

wordt het scoreverloop aan de hand van de vier categorieën (S, O, V en G) 

beschreven. Op grond van de individuele scores van de leerlingen wordt vervolgens 

het aantal leerlingen bepaald dat de gestelde norm (75% voldoende) heeft gehaald.  
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• Verslagen en artikelen 

De kwaliteit van de onderzoeksverslagen en onderzoeksartikelen van de 34 teams 

wordt gecodeerd met een coderingsformulier (bijlage 7-3) en de achterliggende 

criteria (bijlage 7-4). De teamverslagen (N=34) en teamartikelen (N=34) worden 

gescoord met 3 (goed), 2 (voldoende), 1 (onvoldoende) en 0 (niet aanwezig) punten 

voor 5 onderdelen: de onderzoeksvraag (1); uitvoeren: variabelen, nauwkeurigheid 

en betrouwbaarheid (2); verwerken (3); interpreteren: discussie en conclusie (4); en 

evalueren (5). Voor deze 5 onderdelen en de subonderdelen zie bijlage 7-2. Bij de 

beoordeling door twee onderzoekers is een beoordelaarovereenstemming gevonden 

van κ = .89 (Heuvelmans & Sanders, 1993). 

Om de onderzoeksvraag – onderdeel 1 –  van de teams in de verslagen en de 

artikelen op kwaliteit te kunnen beoordelen zijn de criteria eenduidig, concreet en 

relevant gebruikt (gebaseerd op Oost, 1999). De criteria voor de onderdelen 2 - 5 

zijn afgeleid van de concepts of evidence van Gott & Duggan (1995, 1998). De 

totale te behalen score voor de vijf onderdelen in het verslag of artikel is 198 

punten. Als een team 50%, dus 99, van de totaal te behalen punten haalt, voldoet het 

team aan het criterium voor een voldoende onderzoekskwaliteit. Ook hier is de 

grens gebaseerd op het feit dat leerlingen bij elke vorm van toetsing een voldoende 

krijgen als zij de helft van de punten behalen.  

Elk teamverslag en teamartikel wordt beoordeeld, waarna de gemiddelde score per 

klas wordt berekend. Vervolgens wordt met ANOVA onderzocht of er in de 

gemiddelde score voor het verslag en het artikel alsmede in de scoreverschil voor 

verslag en artikel verschillen optreden tussen de klassen. Mocht een van de 

ANOVA testen een significant resultaat opleveren, dan worden met post hoc testen 

de verschillen verder onderzocht.  

Verder wordt de totaalscore van ieder team per klas berekend. Aan de hand van 

deze totaalscores per team worden het aantal teams met een slechte (≤83 punten), 

onvoldoende (84-98 punten), voldoende (99-118 punten) en goede (≥119 punten) 

score bepaald. Uit de frequenties wordt afgelezen hoeveel teams hun artikel ten 

opzichte van hun verslag hebben verbeterd. Als de scores in de teamartikelen beter 

zijn dan die in de teamverslagen, dan worden in een t-test voor gepaarde 

waarnemingen de scores van elk van de vijf onderdelen (1) onderzoeksvraag, (2) 

uitvoeren, (3) verwerken van gegevens, (4) interpreteren van de resultaten en (5) 

evalueren van het onderzoek vergeleken, alsmede (6) de totaalscore van de vijf 

onderdelen samen. Mochten hierbij significante verschillen optreden, dan worden 

de subonderdelen binnen de vijf onderdelen in de teamverslagen en teamartikelen in 

een t-test nader paarsgewijs onderzocht. De overschrijdingswaarden van p < .05 is 

gedeeld door 6, vanwege de zes beoordelingscategorieën, en verlaagd naar p < .003 

(Green & Salkind, 2003). 

• Internetdiscussie 

De discussie tussen de paarsgewijs gekoppelde teams in het internetsymposium 

wordt vanuit het archief van de website afgedrukt. Hierna worden alle berichten van 

de leerlingen per team op een rij gezet, gelezen en gecodeerd op algemene berichten 

en op berichten die gaan over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en geldigheid 

van het onderzoek van het gekoppelde, andere team. In de eerste categorie 

(algemeen) worden berichten gecodeerd die gaan over het onderling kennismaken 

en over spelling, lay-out en taalgebruik in het verslag. De overige berichten worden 

verder gecodeerd in vier categorieën: 1. omgaan met variabelen, 2. nauwkeurig 

meten, 3. betrouwbaarheid van de resultaten, 4. geldigheid van de conclusie. Hierna 

zijn voor elk van deze categorieën de percentages berekend. Vervolgens is per 
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categorie de inhoud van de berichten geanalyseerd in twee categorieën: doet terzake 

of doet niet terzake. Hierna is het aantal teams en het percentage van alle (34) teams 

bepaald, dat het verkregen commentaar in de internetdiscussie heeft verwerkt in het 

onderzoeksartikel.  

 

 

7.3 Resultaten 
 

Achtereenvolgens worden de resultaten beschreven betreffende de congruentie van 

leerdoelen (7.3.1) en de leerresultaten van de leerlingen (N=80). Deze leerresultaten 

betreffen de demonstratieproef (7.3.2), het gidsexperiment (7.3.3), het beoordelen 

van het onderzoek van N&B (7.3.4), het opzetten van eigen onderzoek (7.3.5), de 

termenlijst (7.3.6), de toets (7.3.7), de verslagen en artikelen (7.3.8) en het 

internetsymposium (7.3.9).  

 

7.3.1 De leerdoelen  
De analyse van de antwoorden van de leerlingen (N=80) in de vragenlijsten laat 

zien dat in de zes lessen: 

(i) het percentage van de leerlingen dat de geplande leerdoelen van de docent 

onderkent (%P) tussen de 73% en 96% ligt; 

(ii) het percentage van de leerlingen dat de geplande leerdoelen zegt te hebben 

bereikt (%G) tussen de 77% en 89% ligt. 

Tabel 7.3 laat zien dat de gestelde norm voor congruentie bij de leerdoelen (≥ 80%) 

in alle lessen, behalve de derde, is gehaald.  

In de derde les – met als leerdoel: leren hoe te beoordelen of de resultaten van het 

onderzoek van N&B nauwkeurig en betrouwbaar zijn en of de getrokken conclusie 

geldig is – onderkennen te weinig leerlingen dit doel. Zij vermelden als leerdoel: 

‘zelfstandig werken’ en ‘samen overleggen’. Het percentage leerlingen dat het 

geplande leerdoel in de derde les bereikt zegt te hebben, is hoger dan dat van de 

leerlingen die het leerdoel voordien hebben onderkend; het komt met 77 % dichtbij 

de gestelde norm. De overige leerlingen schrijven over wat zij in les 3 geleerd 

hebben: ‘het onderzoek van N&B is niet nauwkeurig/slordig’, ‘nadenken over goed 

onderzoek’, ‘het [is] moeilijk om te zeggen wat allemaal goed en fout is aan de proef [van 

N&B]’, ‘samen overleggen’, ‘zelfstandig werken’ en ‘van alles’.   
 

Scheikundelessen % P % G  

1. Oriëntatie op onderzoekstaak en het onderzoek van N&B 81 81 

2. N&B’s onderzoek beoordelen op nauwkeurig meten 96 89 

3. N&B’s onderzoeksresultaten beoordelen  73 77 

4. Eigen onderzoek plannen 90 87 

5 en 6. Geplande onderzoek uitvoeren 94 86 

Tabel 7.3: Het percentage van de leerlingen dat de geplande leerdoelen onderkent (%P) en 

dat vindt dat die doelen zijn gerealiseerd (%G). 

 

7.3.2 De demonstratieproef  
Van 78 leerlingen die het diffusieproject hebben uitgevoerd, zijn de werkbladen 

geanalyseerd. Twee leerlingen hebben door ziekte geen kans gezien om de op de 

werkbladen gestelde vragen te beantwoorden. Bij wijze van toelichting van de 

leerresultaten staan bij de demonstratieproef, het gidsexperiment, het beoordelen 

van het onderzoek van N&B en het opzetten van eigen onderzoek voorbeelden van 
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gesprekken binnen de groepjes leerlingen uit de vwo-5-klassen of van 

klassengesprekken tussen de docenten en hun leerlingen. 

 

Ten aanzien van de demonstratieproef komen de in werkblad 1 (bijlage 5-1) door de 

leerlingen gegeven voorspellingen en verklaringen voor en na de klassengesprekken 

aan de orde. De desbetreffende analyse wordt uitgevoerd om het percentage van de 

leerlingen te bepalen dat weet dat de massa van een deeltje de diffusiesnelheid 

bepaalt. 

De demonstratieproef wordt pas na het klassengesprek daadwerkelijk uitgevoerd. In 

deze demonstratieproef worden de gassen ammoniak (NH3) en waterstofchloride 

(HCl) tegelijkertijd aan het ene en het andere uiteinde van een glazen buis 

ingebracht (figuur 7.1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7.1: De reactie tussen de gassen ammoniak (NH3) en waterstofchloride (HCl). 

 

De codering van de werkbladen per klas geeft geen grote verschillen te zien tussen 

de 5 klassen, reden waarom de resultaten voor de klassen samen worden 

weergegeven. 

Voordat de klassengesprekken hebben plaatsgevonden, voorspellen 8 leerlingen dat 

een ‘witte wolk’ (NH4Cl) zal ontstaan aan de kant waar het ammoniakgas in de buis 

is gebracht. In totaal 51 leerlingen verwachten dat een zichtbare reactie in het 

midden van de buis optreedt. De andere 19 leerlingen voorspellen dat de witte wolk 

aan de kant waar het HCl gas is ingebracht, zal ontstaan (tabel 7.4). 

Nadat de klassengesprekken hebben plaatsgevonden, maar nog voordat de 

demonstratieproef is uitgevoerd, veranderen in totaal 13 leerlingen van gedachte. 

Zo wijzigen 12 leerlingen hun voorspelling ‘in het midden van buis’ in ‘aan de kant 

van het HCl’ en 1 leerling verandert van ‘midden in de buis’ in ‘aan de kant van het 

NH3’ (tabel 7.4).  
 

 

VOORSPELLEN (N=78) 

Voor 

klassengesprek 

Na  

klassengesprek 

Kant van ammoniakgas (NH3) 8 9 

Midden van de buis 51 38 

Kant van waterstofchloride gas (HCl) 19 31 

Tabel 7.4: De voorspellingen over de demonstratieproef van 78 leerlingen voor en na het 

klassengesprek.  

 

Ter toelichting volgt nu het klassengesprek tussen één van de docenten en de 

leerlingen. Dit fragment laat zien dat de docent de voorspelling van verschillende 

leerlingen aan de orde laat komen en tevens een verklaring voor hun voorspellingen 
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vraagt. Verder is zichtbaar dat de docent terecht geen uitspraken doet over het goed 

of fout zijn van voorspellingen of verklaringen van de leerlingen. 

 

Protocolfragment: bijlage 6-7; D3, regel 105-126, docent in cursief 

D:  oh ik dacht gewoon in het midden  

D:  want? 

D:  ik denk, als ze gelijke snelheid zijn dan maakt het niet uit, komen ze elkaar daar tegen 

D:  ja … J wat heb jij? 

J:  ik denk ook in het midden 

D:  wie zegt links? (vijf vingers in de lucht) Er?  

Er:  ik had eh de NH3 deeltjes zijn eh … eh zwaarder dus die bewegen langzamer… dus en 

die HCl is lichter … dus dan komen ze elkaar niet in het midden tegen 

D:  ja wie zei er nog meer links? G? Waarom? 

G:  nou hetzelfde 

D:  wie zegt rechts? Niemand? 

Mi: nee wij zijn allemaal links … (lachen) 

D:  niemand zegt rechts … nou ik zeg nog niks over wat goed of fout is … het gaat mij er 

om wat jullie voorspellen … R wat zeg jij?  

R:  midden 

D:  want? 

R:  nou ik wist het echt niet want ik weet niet welke deeltjes sneller gaan dus heb ik gegokt 

(lachen) 

D:  nou het is een keus … Se? 

Se:  nou midden 

D:  wie had ook links die ik nog niet gehoord had? B?  

B:  volgens mij zijn NH3 deeltjes zwaarder en die bewegen dan langzamer 

D:  nou kom eens kijken of we wat zien en zo ja waar  

 

In totaal verklaren 3 leerlingen voor het klassengesprek, 9 leerlingen na het 

klassengesprek en 46 leerlingen na het uitvoeren van de demonstratieproef hun 

voorspelling ‘aan de kant van het HCl’ correct met ‘de HCl deeltjes zijn zwaarder 

dan de NH3 deeltjes, bewegen daardoor langzamer en komen dus minder ver in de 

buis’. Hieruit blijkt dat na de demonstratieproef 59% van de leerlingen weet dat de 

massa van een deeltje de diffusiesnelheid bepaalt (tabel 7.5). 

Het aantal leerlingen dat de onduidelijke en onvolledige verklaring ‘er is een verschil 

in massa tussen HCl en NH3’ geeft, neemt met 6 toe na het uitvoeren van de 

demonstratieproef en wordt 17% (tabel 7.5). Uit de antwoorden, in de werkbladen, 

van deze leerlingen valt niet af te leiden of zij de massa van het deeltje of de massa 

van de stof bedoelen. Ook de 14 protocollen geven hierover geen uitsluitsel, omdat 

deze leerlingen, behalve 2, tot een correcte verklaring komen en de incorrecte 

verklaring niet de massa van de deeltjes betreft. Als aangenomen wordt dat deze 

17% de massa van de deeltjes bedoeld, dan komt het percentage van de leerlingen 

dat weet dat de massa van een deeltje de diffusiesnelheid bepaalt op 76%, waarmee 

de activiteit ‘de demonstratieproef’ net boven de norm van ≥ 75% uitkomt. 

Verder verklaren 41 leerlingen voor het klassengesprek hun voorspelling ‘in het 

midden in de buis’ vanuit de aanname ‘dat (deeltjes van) gassen even snel bewegen in 

de buis en daardoor in het midden zullen reageren’. Deze verklaring wordt na het 

klassengesprek nog steeds gegeven door 39 leerlingen, maar valt weg (0%) na de 

waarneming dat de witte vaste stof niet in het midden ontstaat (tabel 7.5). 

Nadat de leerlingen in de demonstratieproef hebben waargenomen dat de witte band 

niet in het midden van de buis optreedt, hebben 19 leerlingen (24%) nog steeds 

inadequate verklaringen (tabel 7.5). Twee voorbeelden van foute verklaringen zijn: 
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‘HCl trekt NH3 harder aan dan andersom’ en ‘De waterstof van het zoutzuur is 

vervluchtigd. Hierdoor is het volume van het gas minder geworden. Het volume van NH3 is 

nog steeds hetzelfde en het komt dus verder’.  

Ter toelichting van deze laatste foute verklaring volgt nu het gesprek tussen 2 

leerlingen, waarin zij het verschil in diffusiesnelheid verklaren aan de hand van een 

vermindering van het volume van HCl gas. 

 

Protocolfragment: bijlage 6-5; Klas D3, H regel 34-44 

E:  de verklaring? 

Ev: het is meer naar rechts omdat 

E:  maar dat hebben we net toch doorgesproken 

Ev: nee 

E:  het is meer naar rechts omdat er waterstof gas ontwijkt 

Ev: omdat er water … nee omdat er waterdamp 

E:  en daar is dan 

Ev: bij … van de waterstof ha cee … van het zoutzuur … is het waterstof is vervluchtigd en 

eh … daarom is het volume minder geworden 

E:  ja 

 

Het fragment laat, in de derde regel, ook de aarzeling van de leerlingen zien om hun 

verklaring alsnog ter discussie te stellen. Nadere analyse toont aan dat 17 van de 19  

leerlingen die voor het klassengesprek hebben voorspeld dat ‘de witte wolk’ in de 

glazen buis ‘aan de kant van het HCl’ zal ontstaan, hun verklaring niet meer 

verandert als hun voorspelling door de demonstratieproef wordt bevestigd.  

 
 

VERKLAREN (N=78) 

Voor 

klassengesprek 

Na  

klassengesprek 

Na 

waarnemen 

Massa deeltje 3 9 46: 59% 

Massa stof (of deeltje) 7 7 13: 17% 

Even snel 41 39 0: 0% 

Anders 27 23 19: 24% 

Tabel 7.5: De verklaringen van 78 leerlingen voor het klassengesprek, na het klassen-

gesprek en na het waarnemen in de demonstratieproef. 
 

7.3.3 Het gidsexperiment 
Ten aanzien van het gidsexperiment wordt eerst behandeld of ≥ 75% van de 

leerlingen (i) weet dat het gevormde neerslag van lood(II)jodide [PbI2 (s)] niet in 

het midden van de petrischaal ontstaat, en (ii) welke voorkennis de leerlingen 

hebben over nauwkeurigheid en betrouwbaarheid bij het meten van de afstand die 

de Pb
2+

 en de I
-
 ionen in gedestilleerd water hebben afgelegd. 

 

(i) De leerling weet dat het gevormde neerslag van PbI2 (s) niet in het midden 

ontstaat 
De analyse van de waarnemingen van de leerlingen (N=78) in werkblad 2 (bijlage 

5-1) betreffende het gidsexperiment wijst uit, dat alle leerlingen het ontstaan van het 

gele neerslag noteren en opmerken dat dit neerslag niet in het midden van de 

petrischaal optreedt. Hieruit blijkt dat leerlingen door het gidsexperiment uit te 

voeren de norm voor het leerresultaat halen.  

De protocollen van de veertien gesprekken tussen de leerlingen over het 

gidsexperiment laten zien dat zij het ontstaan van het gele lood(II)jodide bespreken 

en eveneens dat het gele neerslag niet in het midden optreedt. De gesprekken tussen 

de leerlingen laten verder zien dat 3 groepen van leerlingen naar een verklaring 
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zoeken voor de waarneming dat het gele neerslag niet in het midden optreedt, 

alhoewel dit niet wordt gevraagd in werkblad 2. Ter toelichting volgt nu een 

protocolfragment waarin 3 leerlingen in gesprek gaan over hun voorspelling en 

verklaring. Hieruit blijkt dat deze leerlingen spreken over stoffen, maar in hun 

tabellenboek op zoek gaan naar de massa van de deeltjes. 

 

Protocolfragment: bijlage 6-5; Klas D4, K regel 174-199 

N:  en … komt het in het midden? nou wat is er nou lichter lood twee acetaat of 

kaliumjodide? 

Jo:  eh kaliumjodide eh …effe kijken kaliumacetaat zou 

N:  tabel zevenenveertig … [verwijst naar Binas-boek] 

Jo:  ja dat dacht ik al nitraten en acetaten zijn allemaal goed oplosbaar 

J:  ja kalium en natriumzouten ook 

Jo:  dat klopt 

N:  zoek ook dat nog op 

Jo:  wat moeten we nog meer opzoeken? 

N:  kijken welke lichter is 

Jo:  wat? 

N:  kijken welke lichter is … welke van de twee stoffen 

Jo:  welke is lichter … pee bee 

J:  nou pee bee dat is een heel zwaar metaal 

N:   ja dat kan je gewoon in tabel honderd en drie opzoeken 

Jo:  ja … dan moet ik hem eerst hebben? 

J:  ja … daar is tie … lood 

N:  jood is sneller 

J:  dan pee bee? 

N:  ja … en dan krijg je hem aan die kant 

Jo:  nou laat mij eens kijken …  waarom denk je dat lood sneller zou zijn 

N:  nee lood gaat … eh zwaarder 

J:  harder? 

N:  nee lood is zwaarder 

J:  lood is zwaarder dan gaat het dus langzamer? 

N: ja 

 

(ii)  Voorkennis van de leerlingen over nauwkeurigheid en betrouwbaarheid bij 

het meten van de afstand die ionen afleggen 
Op de vraag wat de nauwkeurigheid bepaalt bij het meten van de door de Pb

2+
 ionen 

en de I
- 
- ionen afgelegde afstanden in het gidsexperiment (bijlage 5-1; werkblad 2: 

vraag 6), geven de leerlingen in totaal 223 antwoorden. Tussen de verschillende 

klassen treden geen grote verschillen op, daarom zijn de antwoorden van de 

leerlingen samengevoegd. 

Tabel 7.6 geeft een overzicht van het aantal antwoorden dat binnen de vier 

coderingscategorieën valt. In deze tabel is te zien dat het merendeel van de 

antwoorden van de leerlingen in categorie 2 valt. De vier meest frequente 

antwoorden van de leerlingen binnen deze categorie zijn: de inbrengafstand tussen 

de zouten, de schaalverdeling van het meetinstrument, het tegelijkertijd inbrengen 

van de zouten en het moment van aflezen. De dertig antwoorden die in de eerste 

categorie vallen, betreffen in volgorde van afnemende frequentie: het nemen van 

constante hoeveelheden van de zouten, het zorgen voor gelijke concentratie van de 

zouten, het uitgaan van eenzelfde verdelingsgraad van de zouten en het constant 

houden van de temperatuur. Over de kennis en de vaardigheid van de onderzoeker 

(categorie 3) schrijven de leerlingen: de onderzoeker moet goed aflezen en een 
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juiste instelling en werkhouding hebben. De acht antwoorden die geplaatst zijn in de 

vierde categorie (overige) betreffen onduidelijke antwoorden als tijd, lichtbreking, 

dingen die de diffusiesnelheid bepalen en de invloed van buiten. 

 
WAT BEPAALT DE NAUWKEURIGHEID?   (N=78)       Totaal 

1. Het constant houden van variabelen 30 

2. Het meten zelf en de proefopstelling  174 

3. De kennis en vaardigheid van de onderzoeker 11 

4. Overige 8 

 Totaal 223 

Tabel 7.6: Het aantal antwoorden per categorie op de vraag wat de nauwkeurigheid bepaalt 

bij het meten van de door Pb2+ en I-  ionen afgelegde afstanden in gedestilleerd water. 

 

Ter illustratie volgt nu het gesprek tussen 2 leerlingen over wat de nauwkeurigheid 

bij het meten van de door de Pb
2+

 ionen en de I
- 
- ionen afgelegde afstanden in het 

gidsexperiment bepaalt. Dit fragment wijst uit, dat deze leerlingen inderdaad een 

aantal factoren bespreken die de nauwkeurigheid bij het meten van de afgelegde 

afstanden bepaalt.  De factoren die zij bespreken, vallen onder categorie 1 en 2. 

 

Protocolfragment: bijlage 6-6; Klas D5, N regel 257-265 […] 269-288 

E:  even kijken hoor … pee bee twee plus ionen en ie min … waar hangt de 

nauwkeurigheid van die meting volgens jullie dan vanaf? 

H:  ehum … of je ze er gelijk ingooit? 

E:  ja … eh effe kijken hoor … zou de hoeveelheid water ook nog uitmaken? ik denk het 

niet echt hè? 

H:  maar misschien wel de hoeveelheid stof die je erin gooit 

E:  ja 

H:  zou dat heel veel uitmaken? 

E:  het aantal korreltjes … ik denk wel dat het uitmaakt … want als je veel meer van de 

ene stof erin hebt dan is daar natuurlijk meer van aanwezig dus ik denk het wel … […] 

E:  of je moet het met rust laten … dus er niet tegen aan stoten 

H:  ja … je moet inderdaad 

E:  je moet het laten rusten 

H:  ja inderdaad je moet er niet in gaan roeren en dat soort dingen … het echt alleen om de 

diffusie 

E:  ja je moet het laten rusten … eh  

H:  hoe zeg je dat? 

E:  eh … het met rust laten van eh … tijdens het experiment 

H:  ja dat vind ik een goeie … en eh volgens mij maakt de plaats ook uit … want als je de 

ene veel dichter bij het midden doet dan de andere dan kan je niet echt lekker meten 

E:  ja … de plaats waar je de stofjes in het water doet 

H:  ja … dat vind ik een goeie 

E:  wat hadden we nou nog meer … wat jij zei de hoeveelheid stof 

H:  ja 

E:  ik denk dat dat wel wat uitmaakt  

H:  ja dat zou best wel kunnen … maar het gaat hier om de nauwkeurigheid van de meting 

van de afgelegde afstand hè? 

E:  ja natuurlijk 

H:  misschien ook wel het meetmateriaal dat je gebruikt … dus in millimeters 

E:  de nauwkeurigheid van het meetmateriaal? 

H:  ja 
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Op de vraag hoe de betrouwbaarheid vergroot kan worden bij het meten van de 

door de Pb
2+

 ionen en de I
- 

- ionen afgelegde afstanden in het gidsexperiment 

(bijlage 5-1; werkblad 2, vraag 7), geven de leerlingen 206 antwoorden.  

Tabel 7.7 geeft een overzicht van het aantal antwoorden dat binnen de vier 

coderingscategorieën valt. In deze tabel is te zien dat het merendeel van de 

antwoorden van de leerlingen in categorie 2 valt. De vier meest frequente 

antwoorden van de leerlingen binnen deze categorie zijn: de nauwkeurigheid van 

het meetinstrument, de inbrengafstand tussen de zouten, het steeds op dezelfde 

manier uitvoeren van het experiment en het tegelijkertijd inbrengen van de zouten. 

Verder geven 37 leerlingen aan dat het herhalen van een experiment nodig is voor 

de betrouwbaarheid. Over de kennis en de vaardigheid van de onderzoeker 

(categorie 3) schrijven de leerlingen: de onderzoeker moet goed aflezen en een 

juiste werkhouding hebben. De 25 antwoorden die geplaatst zijn in de vierde 

categorie (overige) betreffen met name variabelen in de proef.   

 
HOE DE BETROUWBAARHEID TE VERGROTEN?        (N=78) Totaal 

1. Het herhalen van de meting 37 

2. Het uitvoeren van het experiment  133 

3. De kennis en vaardigheid van de onderzoeker 11 

4. Overige 25 

 Totaal 206 

Tabel 7.7: Het aantal antwoorden per categorie op de vraag hoe de betrouwbaarheid te 

vergroten bij het meten van de door Pb2+ en I-  ionen afgelegde afstanden in water. 

 

Ter toelichting volgt nu het gesprek tussen 2 leerlingen over hoe de betrouwbaar-

heid bij het meten van de door de Pb
2+

 ionen en de I
- 
- ionen afgelegde afstanden te 

vergroten. Dit fragment wijst uit dat deze leerlingen nog geen duidelijk onderscheid 

maken tussen nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. 

 

Protocolfragment: bijlage 6-5; Klas D5, N regel 338-346 […] 351-356 […] 363-365 

H:  wat een ingewikkeld experiment is dit eigenlijk nog …(lachen) … hoe zouden jullie de 

betrouwbaarheid van deze meting kunnen vergroten? ehum 

E:  nou ja de stoffen gelijk … ja als je de stoffen precies gelijk in het water doen … water 

laten rusten en stil laten staan 

H:  ja en eh vlak laten staan misschien helpt dat ook wel … wat als je hem bijvoorbeeld … 

als ie scheef staat dan staat je water ook scheef en zo 

E:  natuurlijk ja … dat maakt ook uit … en dan moet je het op dezelfde plaats in het water 

doen … tegenover elkaar 

H:  precies …  tegenover elkaar …  in groepjes 

 […] 

E:  dus wat wordt het dan … eh tegelijkertijd in het water doen 

H:  het petrischaaltje vullen met water 

E:  en vlak laten staan 

H:  stoffen tegenover elkaar en op dezelfde eh … tegenover elkaar… ja … ja tegenover 

elkaar en dezelfde plaats in het water doen … ja op dezelfde afstand van de rand of zo 

E:  ja stofjes op dezelfde afstand van de rand tegenover elkaar in het water doen 

H:  ja … nauwkeurig meetmateriaal? 

E:  ja nauwkeurig meetmateriaal gebruiken 

 […] 

H :  ja dus meetmateriaal … nauwkeurig meetmateriaal gebruiken … de snelheid in het 

water? ja wat moeten we daarmee met de snelheid van oplossen in het water … we 

moeten een soort correctiefactor in kunnen brengen of zo  
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7.3.4 Het beoordelen van het onderzoek van Nemetz & Ball 
Het beoordelen van het onderzoek van N&B door de leerlingen (N=78) omvat de 

volgende vijf onderdelen: (i) het identificeren en beslissen over variabelen; (ii) het 

beslissen over de nauwkeurigheid in het experiment van N&B; (iii) het zorgvuldig 

weergeven van meetgegevens door N&B; (iv) de nauwkeurigheid en 

betrouwbaarheid in de proeven van N&B; en (v) de geldigheid van de conclusie van 

N&B. Voor elk van de vijf onderdelen wordt bepaald of ≥ 75% van de leerlingen 

door de activiteiten de beoogde leerresultaten in deze onderdelen bereikt. 

 

(i) Het identificeren en beslissen over variabelen: de leerlingen kennen minimaal 

vier variabelen en herkennen de verschillende variabelen in het experiment 

van N&B  
Op de vraag welke variabelen de snelheid van een geladen deeltje in gedestilleerd 

water beïnvloeden (bijlage 5-1; werkblad 3, vraag 1), geven de leerlingen voor de 

klassendiscussie 316 en na de klassendiscussie 592 ‘variabelen’. Tabel 7.8 geeft  

een overzicht van de geïdentificeerde variabelen met het aantal leerlingen.  

 
 

IDENTIFICEREN VAN VARIABELEN  (N=78) 

Voor de 

discussie  
Na de  

discussie 

Temperatuur 73 78 

De verdelingsgraad van het zout 41 52 

Massa van het deeltje 38 74 

De concentratie 38 57 

De stroming van het water 23 57 

De druk 21 55 

Volume of hoeveelheid water 14 16 

De hoeveelheid stof 13 13 

De afstand 9 22 

De lading 7 29 

Zuiver water 6 27 

Een elektrisch veld 5 5 

De stof  4 4 

De oplosbaarheid 4 16 

Plaats waar het deeltje in het water komt 4 10 

Massa van het aantal moleculen water 2 4 

Het oplosmiddel 2 2 

De tribune-ionen 2 18 

De dichtheid 2 2 

Hetzelfde tijdstip aanhouden 2 4 

De inclinatie van het schaaltje 2 10 

De vorm van het schaaltje 2 16 

Het materiaal van het schaaltje 2 21 

 Totaal 316 592 

Tabel 7.8: De geïdentificeerde variabelen voor en na de discussie met het aantal leerlingen. 

  

Na de discussie met de medeleerlingen en de docent wordt door alle leerlingen de 

temperatuur als een variabele gezien die de snelheid van een geladen deeltje in 

gedestilleerd water kan beïnvloeden. Een extra aantal van 36 leerlingen realiseert 

zich door de discussie dat ook de massa van het deeltje een variabele is. Ter 

toelichting volgt nu een deel van het klassengesprek waarin de docent met de 

leerlingen spreekt over de variabelen die een rol spelen bij de snelheid van een 

geladen deeltje in water. Dit wijst uit dat de leerlingen in eerste instantie niet de 
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massa als een van de variabelen benoemen. Pas als leerling K de massa als één van 

de variabelen benoemt, realiseert het merendeel van de leerlingen zich dat ze dat 

eigenlijk al wisten vanuit het gidsexperiment. Zij beginnen door elkaar heen te 

praten.  

 

Protocolfragment: bijlage 6-7; D4: regel 291-304, docent in cursief  

W:  nou we hadden de verdelingsgraad van de stof 

D:  de verdelingsgraad wat bedoel je daar precies mee? 

W:  als het een fijne stof is dan lost het sneller op 

D: ja … al weer een andere factor … de verdelingsgraad dus zijn de korreltjes groter of 

kleiner … eh … (onverstaanbaar) … bedoel je daarmee de hoeveelheid water die je 

gebruikt hebt K? 

K:  ja als je bijvoorbeeld … eh dieper in het water in … (onverstaanbaar) … en eh de 

massa die ook 

D:  dus dat heeft in wezen te maken met de hoogte van het water in het petrischaaltje … de 

hoeveelheid water in het petrischaaltje wordt ook nog genoemd … ja dat speelt ook nog 

een rol … massa van? 

K:  massa van de deeltjes  

D:  ja … de massa van de ionen …(leerlingen praten door elkaar heen) … we kunnen hier 

misschien nog even op voortborduren … als jullie je het nog even voorstelt … de vorige 

keer ging het om de reactie tussen loodionen en de jodidenionen … maar die loodionen 

waar kwamen die vandaan? van welk zout kwamen die vandaan? 

L:  loodacetaat  

 

De klassendiscussie over variabelen blijkt essentieel voor het activeren van de door 

de leerlingen door de demonstratieproef en het gidsexperiment opgedane kennis, dat 

hoe groter de massa van een deeltje is, des te langzamer het in gedestilleerd water 

beweegt. In deze nieuwe situatie denkt 49% van de leerlingen voorafgaand aan de 

klassendiscussie zelf aan de massa als een mogelijke variabele. Door samen met de 

docent de variabelen te bespreken realiseren uiteindelijk 74 leerlingen (95%) zich, 

dat de diffusiesnelheid van een deeltje afhangt van de massa van dat deeltje; de 

norm is gehaald. 

 

Met betrekking tot het onderkennen door de leerlingen van de afhankelijke 

variabele, de onafhankelijke variabele en de controlevariabelen in het onderzoek 

van N&B toont de codering van werkblad 3 (bijlage 5-1, vraag 2A-D), dat alle 

leerlingen van de 5 docenten onderkennen dat N&B in hun experiment de afstand 

meten die de ionen hebben afgelegd. Alle 78 leerlingen wijzen deze factor ook aan 

als de, gezien de vraagstelling van N&B,  te meten variabele (vraag 2A).  

Verder onderkennen alle leerlingen de onafhankelijke variabele in het experiment 

van N&B, vraag 2B. Opmerkelijk hierbij is echter dat liefst 50 leerlingen (64%) de 

onafhankelijke variabele foutief aanduiden als ‘de massa van de stoffen’ in plaats van 

‘de massa van de ionen’. Alle leerlingen van de 5 docenten vinden het veranderen van 

deze variabele door N&B in het licht van hun vraagstelling correct. 

Bij de vraag ‘welke variabelen hebben N&B constant gehouden’ (vraag 2C) geven 

alle leerlingen als correcte variabelen ‘de hoeveelheid water, namelijk 30 mL’, ‘gelijke 

korreltjes of hoeveelheid van de zouten’ en ‘het gelijke tijdstip van toevoegen van de 

zouten’. Daarbij vermelden de leerlingen nog allerlei andere factoren die N&B 

gecontroleerd hebben. Enkele voorbeelden zijn: ‘steeds hetzelfde schaaltje, 

‘gedestilleerd water gebruikt’, ‘de zouten steeds op dezelfde plek in het water ingebracht’, 

‘steeds afgelezen met millimeterpapier’ en ‘het water 3 minuten laten rusten’.  
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61 leerlingen (78%) geven aan dat zij vinden dat N&B de variabelen in hun 

experiment niet goed hebben gecontroleerd (vraag 2D). Als redenen noteren deze 

leerlingen: ‘de concentraties zijn niet gelijk’, ‘ze houden de temperatuur niet constant’, 

‘ze houden de ladingen van de ionen niet hetzelfde’ en ‘ze houden de tribune-ionen niet 

hetzelfde’. 

Door deze activiteit is de norm van ≥ 75% behaald ten aanzien van alle onderdelen 

in de activiteit.  

 

(ii) Het beslissen over de nauwkeurigheid in de experimenten van N&B 
De codering van werkblad 4 betreft vijf vragen die de leerlingen hebben 

beantwoord (bijlage 5, vraag 1-5). Analyse van de antwoorden op vraag 1 laat zien 

dat alle leerlingen (N=78) onderkennen dat de zouten die N&B voor hun proeven 

gebruiken, kunnen oplossen in gedestilleerd water en door diffusie een neerslag 

kunnen vormen. Verder geven alle leerlingen aan dat N&B erg onnauwkeurig 

werken door zoutbrokjes te gebruiken (vraag 2) en vinden alle leerlingen dat 

herhaling van een proef nodig is om tot betrouwbare resultaten te komen (vraag 4).  

Voorst blijkt dat 77% van de leerlingen vindt dat de petrischaal die N&B hebben 

gebruikt, een te kleine omvang heeft om tot een nauwkeurige meting van de 

afgelegde afstanden te komen (vraag 2). Zij doen de suggestie om een grotere 

schaal te nemen, opdat de afgelegde weg langer en de meetonzekerheid kleiner 

wordt. De leerlingen die de petrischaal nauwkeurig genoeg vinden, geven hiervoor 

veelal geen verklaring. Over de geschiktheid van het meetinstrument (vraag 3) komt 

95% van de leerlingen tot een juist oordeel. Zij brengen deze geschiktheid terecht  

in verband met de dikte van de neerslaglijn die ontstaat. Dat N&B bij het aflezen 

een nauwkeurigheid pretenderen (tot 4 cijfers achter de komma) die het door hen 

gebruikte meetinstrument niet toelaat, blijkt 82% van de leerlingen te beseffen. De 

rest kijkt alleen naar het getal en legt geen verband tussen wat en waarmee N&B 

meten. Verder komt 82% tot de juiste bevinding dat N&B hun conclusie niet 

hadden mogen trekken op grond van het meten van vier ionencombinaties (vraag 5). 

Enkele voorbeelden van hun notities zijn: ‘te weinig om tot hun conclusie te komen’, 

‘te weinig, want hoe meer hoe beter; gaat het verband ook op voor andere 

ionencombinaties?’ en ‘te weinig, want er kan nog sprake zijn van toeval’. De leerlingen 

die het meten van vier ionencombinaties voldoende vinden, geven als redenen: ‘dan 

kun je de verhouding tussen de massa en de afstand met de andere proeven vergelijken’, 

‘wel goed maar de ladingen zijn niet hetzelfde’ en ‘wel goed maar ze hadden dezelfde 

tribune-ionen moeten nemen’. Voor een overzicht van bovenstaande resultaten zie 

tabel 7.9. 

De norm van ≥ 75% is behaald ten aanzien van alle onderdelen in deze activiteit. 

 
OORDEEL OVER N&B’s PROEF  (N=78) Correct (%) 

Nauwkeurigheid van de petrischaal 77 

De geschiktheid van het meetinstrument 95 

Het aflezen van het meetinstrument 82 

Het meten van 4 ionencombinaties 82 

Tabel 7.9: Het % leerlingen dat correct oordeelt over N&B’s proef, proefopstelling en het 

meten zelf. 

 

(iii) Het zorgvuldig weergeven van meetgegevens door N&B; de leerlingen weten 

hoe een juiste tabel en grafiek te maken 
Op de vraag of de tabellen en de grafiek waarin N&B hun meetresultaten 

verwerken, correct zijn (bijlage 5-1; werkblad 5), antwoorden alle leerlingen juist 
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dat de tabellen correct zijn. Ten aanzien van de grafiek onderkent 60% dat N&B 

geen juiste grafiek hebben gemaakt. Deze leerlingen verklaren dat correct met: ‘de 

variabelen zijn goed, maar ze moeten worden omgedraaid, het gaat om de afstand die de 

ionen afleggen. Die afstanden meet je en die moeten op de y-as’. De leerlingen die de 

grafiek juist achten, lichten dit toe met: de grafiek maakt het verband duidelijk 

tussen de (ion)massa en de afgelegde afstand. Zij letten niet op wat wordt 

weergegeven op de x en y-as. De protocollen wijzen niet uit waarom de leerlingen 

die de grafiek juist getekend vinden, zo oordelen. 

De norm van ≥ 75% is wel behaald ten aanzien van het verwerken van gegevens in 

een tabel, maar niet ten aanzien van een grafiek. 

 

(iv) De nauwkeurigheid en betrouwbaarheid in de proeven van N&B: de 

leerlingen weten dat de meetgegevens niet nauwkeurig en betrouwbaar zijn en 

kennen daarvan de oorzaken. 
De analyse van de antwoorden op werkblad 6 (bijlage 5-1, vraag 1) wijst uit, dat 

alle leerlingen (N=78) correct aangeven dat slechts twee van de vier gemeten 

ionencombinaties van N&B binnen de marge van een 5% afwijking vallen en 

daarom nauwkeurig en betrouwbaar zijn.  

Op de vraag over mogelijke oorzaken van die onnauwkeurigheid (vraag 2) 

antwoordt 92% van de leerlingen terecht dat deze oorzaak niet gelegen is in 

gebreken van het meetinstrument. Zij geven hiervoor als reden op dat 

millimeterpapier heel precies is geproduceerd en gecontroleerd, dat het wel heel 

onlogisch en toevallig zou zijn en dat de fout dan in alle meetgegevens zou moeten 

zitten. 61% van de leerlingen wijt de onnauwkeurigheid terecht aan het niet constant 

houden van controlevariabelen. Zij noteren dat N&B onvoldoende controle hebben 

gehouden over de temperatuur, het ladingsverschil of lading van de ionen, de 

hoeveelheid of concentratie van de deeltjes, de tribune-ionen en de oplosbaarheid. 

De overige leerlingen die vinden dat N&B de controlevariabelen goed in de hand 

hebben gehouden, noteren niet meer dan dat het goed is gegaan. Verder noteert 79%  

mogelijk andere oorzaken van de onnauwkeurigheid in de meetgegevens van N&B. 

Enkele voorbeelden zijn: ‘het aantal moleculen water dat het ion omringt’, ‘het niet 

gefixeerd zijn van de opstelling’, ‘niet elke keer op dezelfde plek de stoffen in het water 

gedaan’ en ‘het niet schoon zijn van de petrischaal’.  

Per saldo kan worden vastgesteld dat alle leerlingen de betrouwbaarheid in twijfel 

trekken en dat uiteindelijk 79% van de leerlingen de onnauwkeurigheid in het 

experiment van N&B terecht wijt aan controlevariabelen en andere factoren die de 

meting van de door de ionen in gedestilleerd water afgelegde afstand kunnen 

beïnvloeden.  

De gestelde norm van ≥ 75% is door de leerlingen in deze activiteit gehaald. 

 

(v) De geldigheid van de conclusie van N&B: de leerlingen weten dat de door 

N&B getrokken conclusie niet geldig is 
De analyse van de antwoorden van de leerlingen op de vraag of de door N&B 

getrokken conclusie geldig is (bijlage 5-1; werkblad 7), wijst uit dat 87% onderkent 

dat N&B op grond van hun meetgegevens niet de conclusie mogen trekken dat d
+
/d

-
 

= (M
-
 + 6 H2O)/(M

+
 + 6 H2O), waarin d de door het ion afgelegde afstand en M de 

massa van het ion is. De leerlingen die deze conclusie in twijfel trekken, wijten dit  

aan het geringe aantal ionencombinaties die N&B gemeten hebben en de aanname 

van N&B dat een ion omringd is door 6 H2O moleculen. Zij leggen echter geen 

verband met de afwijking van meer dan 5% binnen de meetseries van twee 
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ionencombinaties, waardoor twee van de meetpunten in de grafiek van N&B 

onnauwkeurig en dus niet betrouwbaar zijn. Kennelijk weten de leerlingen hun bij 

de beoordeling van de metingen van N&B gebleken kennis over betrouwbaarheid 

niet vanzelfsprekend te gebruiken bij de beoordeling van de op die metingen 

gebaseerde grafiek.  

De norm van ≥ 75% is wel behaald ten aanzien van de leerlingen die de geldigheid 

van de conclusie in twijfel trekken, maar niet ten aanzien van een verklaring waarin 

de leerlingen de betrouwbaarheid betrekken.  

 

7.3.5 Het opzetten van eigen onderzoek: onderzoeksvraag en onderzoekplan 
De analyse van de in de werkbladen geformuleerde onderzoeksvragen en 

werkplannen laat zien dat 30% van de leerlingen een eenduidige, 13% een 

relevante, 34% een eenduidige en relevante, 8% een eenduidige en concrete en 15% 

een eenduidige, relevante en concrete onderzoeksvraag formuleert (tabel 7.10). 

Eenduidig is een onderzoeksvraag die gericht is op een enkel probleem. Relevant is 

een onderzoeksvraag als zij de aard van de invloed van een variabele aan de orde 

stelt. Concreet is een onderzoeksvraag waarin de afhankelijke en de onafhankelijke 

variabele benoemd zijn.  

Bij de meeste leerlingen schiet de onderzoeksvraag tekort op een of meer van de 

criteria. Hun onderzoeksvraag is, bijvoorbeeld, wel eenduidig, in zoverre zij willen 

onderzoeken of er een verband is tussen de massa van een ion en zijn snelheid in 

gedestilleerd water, maar niet relevant, omdat de vraag niet de aard van het door 

N&B aangetoonde verband aan de orde stelt. Enkele voorbeelden zijn:  
‘Kan je met een proef bewijzen dat zware ionen langzamer diffuseren [diffunderen] dan 

ionen die een minder grote massa hebben?’; 

‘Of de massa van een deeltje (een ion) in water invloed heeft op de diffusiesnelheid?’; 

‘Bewegen deeltjes of ionen met een kleinere massa zich sneller in gedestilleerd water 

dan deeltjes met een grotere massa?’ 

De leerlingen die hun onderzoeksvraag formuleren als: ‘Wat is het verband tussen de 

afgelegde afstand van ionen in gedestilleerd water en hun massa?’, voldoen aan alle drie 

de kwaliteitseisen. Met 15% ligt deze score ver onder de gestelde norm.  

Ter toelichting volgt nu een protocolfragment waarin zichtbaar is hoe 2 van deze 

leerlingen tot een goede onderzoeksvraag komen. 

 

Protocolfragment: bijlage 6-5; Klas D5, N, regel 597-602 […] 613-618 

H:  nou dat weet ik niet … maar we moeten er een onderzoeksvraag van maken … en deze 

vraag is onderzoekbaar als in de vraag de afhankelijke variabele … eh dus wat we gaan 

meten … dus dat wordt waarschijnlijk afstand en tijd hè … en de onafhankelijke eh wat 

gaan we veranderen dat is de molecuulmassa eh of de ionmassa in dit geval 

E:  wat is onze onderzoeksvraag dan? 

H:  ehum … hoe is de 

[…]  

H:  oké … we moeten iets gaan doen met wat we meten … en wat we gaan veranderen dat 

is de ionmassa … wat we gaan meten is de afstand … ehum … zoiets van is de afstand 

… onderzoeksvraag hè … is de afstand die een ion aflegt in een bepaalde tijd 

afhankelijk van de massa … hè we kunnen doen … is de afstand die het ion in een 

bepaalde tijd aflegt afhankelijk van de ionmassa en de eh … nee eh hoe is de afstand 

afhankelijk van de ionmassa en de hoeveelheid water eh … en de watermoleculen die 

die meeneemt of zo 

E:  ja … en hoe wou je … maar hoe je dat ook zeg maar kunt doen … ik bedoel 
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ONDERZOEKSVRAAG        % leerlingen 

Eenduidig 30 

Relevant 13 

Eenduidig en relevant 34 

Eenduidig en concreet 8 

Eenduidig, relevant en concreet 15 

Tabel 7.10: Het % leerlingen dat een onderzoeksvraag formuleert, die voldoet aan 

onderscheiden kwaliteitseisen. 

 

De analyse van de werkplannen is gericht op twee criteria: de leerlingen kennen de 

verschillende variabelen en nemen de juiste beslissingen over de proef, de 

proefopstelling en het meten zelf. 

De analyse van werkbladen levert op dat 74 leerlingen plannen om de afgelegde 

afstanden van de ionen – die een neerslag kunnen vormen – te meten en de massa’s 

van de ionen te veranderen, terwijl 4 leerlingen de door ionen afgelegde afstand 

willen meten bij verschillende temperaturen. Alle leerlingen geven aan dat zij meer 

dan 4 ionencombinaties willen meten en hun experimenten willen herhalen, dit 

laatste met een spreiding van twee tot zeven keer. 

De leerlingen kiezen allen een geschikt meetinstrument om de door de ionen in 

gedestilleerd water afgelegde afstanden te meten. De door de leerlingen geplande 

aanpak laat verder zien dat zij hun experimenten beter willen uitvoeren dan N&B. 

Zo kiezen de leerlingen voor petrischalen met een grotere doorsnede dan de door 

N&B gebruikte schaal, voor rechthoekige bakjes (eveneens in lengte groter dan de 

petrischaal die N&B hebben gebruikt), voor een glazen buis van 70 cm met 

opstaande buisjes erop, een aquarium en een doorgezaagde glazen buis. Deze 

leerlingen hebben gepland om de ionen een langere afstand te laten afleggen. Zij 

verwachten daarvan dat de door de ionen afgelegde afstanden nauwkeuriger te 

meten zijn.  

Uit deze analyse blijkt dat meer dan 75% van de leerlingen werkplannen maakt die 

voldoen aan de gestelde norm. 

 

7.3.6 Het definiëren van begrippen 
Ten aanzien van de termenlijst wordt werkblad 9 (bijlage 5-1) gecodeerd op de 

juiste definiëring door de leerlingen van de termen: 1. diffusie, 2. nauwkeurigheid 

bij een meting, 3. nauwkeurigheid bij een serie metingen, 4. betrouwbaarheid, 5. 

geldigheid, 6. reproduceerbaarheid, 7. afhankelijke variabele, 8. onafhankelijke 

variabele en 9. controlevariabelen. Deze codering laat zien dat voor alle termen, 

behalve voor 4 (betrouwbaarheid), de gestelde norm door de leerlingen gehaald is 

(tabel 7.11). 

 
 CORRECTE DEFINITIE     Aantal leerlingen (N=78) % 

1. diffusie 68 87 

2. nauwkeurigheid bij een meting 66 85 

3. nauwkeurigheid bij een serie metingen 67 86 

4. betrouwbaarheid 48 62 

5. geldigheid 58 75 

6. reproduceerbaarheid 63 81 

7. afhankelijke variabele 70 90 

8. onafhankelijke variabele 69 89 

9. controlevariabelen 69 89 

Tabel 7.11: Het aantal en percentage leerlingen dat de negen termen correct definieert. 
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De betrouwbaarheid definiëren de leerlingen veelal incorrect als ‘of je de metingen 

gelooft’. Zij definiëren betrouwbaarheid niet in termen van de afwijking tussen 

herhaalde metingen.  

Bij geldigheid, ten aanzien waarvan de gestelde norm net wordt gehaald, betreffen 

de incorrecte definities veelal ‘of de uitkomst de onderzoeksvraag beantwoordt’ in 

plaats van of de uitkomst generaliseerbaar is. 

 

7.3.7 De toets  

Voortoets 
De voortoets betreffende ‘nauwkeurig en betrouwbaar experimenteren’ is gemaakt 

door 90 leerlingen uit 6 verschillende vwo-5-klassen, waarvan 74 wel en 16 niet aan 

het diffusieproject hebben meegedaan (tabel 7.2).  

De gemiddelde scores van de leerlingen in de klassen van de 6 docenten laat zien 

dat de leerlingen van docent D2 het hoogst scoren en de leerlingen uit de 

controlegroep (D6) het laagst scoren (tabel 7.12). 

 
Docent Aantal leerlingen Gemiddelde score Standaarddeviatie 

D1 9 10.56 2.70 

D2 10 13.80 2.44 

D3 24 10.29 2.91 

D4 13 10.77 2.77 

D5 18 11.44 2.62 

D6 (controlegroep) 16 10.19 2.29 

Tabel 7.12: Het aantal leerlingen per docent met de gemiddelde score en de 

standaarddeviatie op de voortoets. Maximale score = 20 punten. 

 

Om te bepalen of de 6 klassen ten aanzien van hun score op de voortoets 

verschillend zijn, is een eenwegs-variantieanalyse (ANOVA) uitgevoerd. Hierbij is 

getoetst tegen een significantie van p = .05. Deze test – met als afhankelijke 

variabele de totaalscore op de voortoets en als onafhankelijke variabele de klas 

waarin de leerling zit – geeft F(5,89) = 3.03; p = .02 met η
2
 = 0.15. De p-waarde 

duidt erop dat de test significant is en dat de nulhypothese (geen verschil tussen de 

klassen) moet worden verworpen. De waarden van de varianties in de 6 klassen 

liggen tussen 5.24 en 8.47. Deze waarden laten zien dat de varianties tussen de 

klassen geen grote verschillen vertonen; de Levene’s test bevestigt dit met p =  .82. 

Op grond hiervan wordt aangenomen dat de varianties van de 6 klassen homogeen 

zijn. Na vaststelling van deze homogeniteit tussen de varianties van de klassen is de 

Bonferroni post hoc test uitgevoerd, waarin de 6 klassen onderling worden 

vergeleken. Het verschil tussen de klas van docent D2 en die van docent D3 

alsmede tussen de klas van docent D2 en die van docent D6 is significant (beide p = 

.01). Voor alle andere vergelijkingen tussen telkens 2 van de 6 klassen is geen 

significant verschil (p > .05) gevonden. Op grond hiervan kan worden 

geconcludeerd dat de leerlingen (N=10) van docent D2 op de voortoets beter hebben 

gepresteerd dan de leerlingen (N=25) van docent D3 en dan de leerlingen (N=16) 

van docent D6 uit de controlegroep. 

Verder is met een ANOVA onderzocht of er (i) een scoreverschil is tussen meisjes 

en jongens en (ii) tussen de leerlingen in het profiel Natuur en Gezondheid (N&G) 

en die in het profiel Natuur en Techniek (N&T). Voor (i) en (ii) zijn geen 

significante verschillen gevonden; respectievelijk F(5,89) = 1.95; p = .17 en F(5,89) 

= 2.42; p = .10.  



De leerresultaten in het tweede onderwijsontwerp 

  109   

Hieruit blijkt dat er in de voortoets geen verschil in score is tussen meisjes en 

jongens, en evenmin tussen de leerlingen uit de twee profielen.  

 

Natoets 
De natoets betreffende ‘nauwkeurig en betrouwbaar experimenteren’ is gemaakt 

door 89 leerlingen uit 6 verschillende vwo-5-klassen, waarvan 73 wel en 16 niet aan 

het diffusieproject hebben meegedaan (tabel 7.2). 

De gemiddelde scores van de leerlingen in de klassen van de 6 docenten laat zien 

dat de leerlingen van docent D1 het hoogst scoren en de leerlingen uit de 

controlegroep (D6) het laagst scoren (tabel 7.13). 

 
Docent Aantal leerlingen Gemiddelde score Standaarddeviatie 

D1 7 16.29 3.04 

D2 10 15.00 1.89 

D3 25 14.68 2.84 

D4 16 13.19 3.53 

D5 15 13.40 3.11 

D6 (controlegroep) 16 10.50 2.81 

Tabel 7.13: Het aantal leerlingen per docent met de gemiddelde score en de 

standaarddeviatie op de natoets. 

 

Om te bepalen of er scoreverschillen zijn tussen de 6 klassen, is een eenwegs-

variantieanalyse (ANOVA) uitgevoerd. Hierbij is getoetst tegen een significantie 

van p = .05. Deze test – met als afhankelijke variabele de totaalscore in de natoets 

en als onafhankelijke variabele de klas – geeft F(5,88) = 5.90; p < .01 met η
2
 = 0.26. 

De p-waarde duidt erop dat de nulhypothese (geen verschil tussen de klassen) moet 

worden verworpen. De waarden van de varianties in de 6 klassen liggen tussen 3.57 

en 12.46. Deze waarden laten zien dat de varianties wel verschillen tussen de 

klassen vertonen, maar niet significant zijn, de Levene’s test geeft p = .06. Op grond 

hiervan wordt aangenomen dat de varianties van de 6 klassen homogeen zijn. Na 

vaststelling van deze homogeniteit tussen de varianties van de klassen is de 

Bonferroni post hoc test uitgevoerd, waarin de 6 klassen onderling worden 

vergeleken. Het verschil tussen de klas van docent D1 en die van docent D6, de klas 

van docent D2 en die van D6 alsmede tussen de klas van docent D3 en die van 

docent D6 is significant (allen p < .01). Voor alle andere vergelijkingen tussen 

telkens 2 van de 6 klassen is geen significant verschil (p > .05) gevonden. Op grond 

hiervan kan worden geconcludeerd dat de leerlingen (N=7) van docent D1, de 

leerlingen (N=10) van docent D2 en de leerlingen (N=25) van docent D3 op de 

natoets beter hebben gepresteerd dan de leerlingen (N=16) van docent D6 uit de 

controlegroep.  

Verder is met een ANOVA onderzocht of er (i) een scoreverschil is tussen meisjes 

en jongens en (ii) tussen de leerlingen in het profiel Natuur en Gezondheid (N&G) 

en die in het profiel Natuur en Techniek (N&T). Voor (i) en (ii) zijn geen 

significante verschillen gevonden; respectievelijk F(5,88) = 0.55; p = .46 en F(5,88) 

= 0.96; p = .39.  

Hieruit blijkt dat er in de natoets geen verschil in score is tussen meisjes en jongens, 

en evenmin tussen de leerlingen uit de twee profielen.  
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Voortoets en natoets 
De voortoets en natoets betreffende ‘nauwkeurig en betrouwbaar experimenteren’ is 

gemaakt door 84 leerlingen uit 6 verschillende vwo-5-klassen, waarvan 68 wel en 

16 niet aan het diffusieproject hebben meegedaan (tabel 7.2). De gemiddelde 

verschilscores (natoets minus voortoets) van de leerlingen in de klassen van de 6 

docenten laten zien dat de leerlingen van docent D1 het meest en de leerlingen uit 

de controlegroep (D6) het minst vooruit zijn gegaan (tabel 7.14). Alle klassen 

hebben in de natoets een hogere score dan in de voortoets. 

 
Docent Aantal leerlingen  Gemiddelde verschilscore  Standaarddeviatie 

D1 7 6.00 2.89 

D2 10 1.20 2.35 

D3 23 4.65 2.29 

D4 13 3.38 2.53 

D5 15 2.07 4.32 

D6 (controlegroep) 16 0.31 1.66 

Tabel 7.14: Het aantal leerlingen per docent met de gemiddelde verschilscores (natoets 

minus voortoets) en de standaarddeviatie. 

 

Een eenwegs-variantieanalyse (ANOVA) – met als afhankelijke variabele het 

verschil tussen de gemiddelde scores van na- en voortoets en als onafhankelijke 

variabele de klas waarin de leerling zit – geeft F(5,83) = 7.54; p < .01 met η
2
 = 0.33. 

Hieruit blijkt een verschil tussen de klassen. De waarden van de varianties in de 6 

klassen liggen tussen 2.76 en 18.66. Deze waarden laten zien dat de varianties grote 

verschillen vertonen tussen de klassen; de Levene’s test bevestigt dit met p =  .02. 

Op grond van deze waarde mag worden aangenomen dat de varianties van de 6 

klassen niet homogeen zijn. Daarom is, ter bepaling van onderlinge verschillen 

tussen de klassen, een Dunnet’s T3 test uitgevoerd die geen homogene varianties 

tussen klassen vereist. Deze test geeft p = .02 voor het scoreverschil tussen de klas 

van docent D1 en de klas van docent D2. Bij de klas van docent D3 en de klas van 

docent D2 is p = .03. Verder treedt een significant verschil op tussen de klas van 

docent D1, D3 en D4 met de klas van docent D6; respectievelijk met p = .02; p < 

.01 en  p = .02. Toetsing van de scoreverschillen in de andere klassenparen levert 

voor alle een p > .05 op. Op grond hiervan wordt geconcludeerd dat de leerlingen 

van docent D1 en docent D3 meer vorderingen hebben gemaakt dan die van docent 

D2. Dit verschil in vooruitgang is mogelijk te verklaren uit de omstandigheid dat het 

voor de leerlingen die in de voortoets hoog hebben gescoord (D2), moeilijker is om 

hun scores (in de natoets) te verbeteren. Daarin ligt mogelijk ook de verklaring voor 

het achterblijven van vooruitgang van de leerlingen van docent D5. Eveneens blijkt 

dat de leerlingen van de docenten D1, D3 en D4 in de natoets beter hebben 

gepresteerd dan de leerlingen van de controlegroep (D6). 

Zowel tussen meisjes en jongens als tussen de leerlingen in de twee profielen zijn 

geen significante verschillen gevonden; respectievelijk F(5,83) = 0.48; p = .49  en 

F(5,83) = 0.47; p = .63.  

 

De t-test voor gepaarde waarnemingen, waarin de totaalscore in de voortoets wordt 

vergeleken met de totaalscore in de natoets, geeft voor de leerlingen uit de 

experimentele groep (N= 68) en de controlegroep (N=16) respectievelijk p < .01 en 

p = .38. De gemiddelde verbetering (natoets - voortoets) van de experimentele groep 

en de controlegroep is respectievelijk t = 8.79 en t = 0.90. Op grond van de p-
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waarden wordt geconcludeerd, dat bij de experimentele groep wel, maar bij de 

controlegroep geen significante vooruitgang is geboekt. 

Als vervolgens voor de experimentele groep (N=68) per toetsvraag de gemiddelde 

score in de voortoets (GSV) wordt vergeleken met de gemiddelde score op de 

natoets (GSN) dan blijkt dat de leerlingen op alle toetsitems in de natoets een 

hogere gemiddelde score hebben behaald (tabel 7.15).  

 
Toetsvragen (N=68) GSV SD GSN SD 

1.  nauwkeurigheid meetinstrument  1.32 .82 1.68 .70 

2.  onnauwkeurigheid meetinstrument .96 .50 1.22 .54 

4.  onnauwkeurigheid meetinstrument .94 .76 1.40 .76 

5.  kiezen van geschikt meetinstrument 1.19 .72 1.59 .67 

6.  significante cijfers 1.35 .69 1.51 .61 

7i.  herkennen onafhankelijke variabele 1.57 .63 1.76 .52 

7ii.  herhalen van metingen  .59 .80 1.09 .84 

8ii.  betrouwbaarheid van meetgegevens .97 .81 1.26 .84 

9i.  herkennen van afhankelijke variabele 1.03 .81 1.38 .73 

9ii.  de controlevariabelen 1.22 .91 1.72 .67 

Tabel 7.15: Gemiddelde score per toetsvraag voor de voortoets (GSV) en de natoets (GSN) 

met de betreffende standaarddeviaties (SD). 

 

In de t-test voor gepaarde waarnemingen – met een toetsing tegen een significantie 

van p = .005 – is per vraag de totaalscore in de voor- en natoets vergeleken. De 

leerlingen hebben op de vragen 1, 2, 4, 5, 7ii, 9i en 9ii in de natoets significant beter 

gepresteerd (p < .001). Dit geldt niet voor de vragen 6 (significante cijfers), 7i 

(herkennen onafhankelijke variabele) en 8ii (betrouwbaarheid van meetgegevens) 

met voor beide p >  .005 (tabel 7.16).  

 
N=68 t-test voor gepaarde waarnemingen 

Toetsvragen Gem. SD t df Sig. 

1.  nauwkeurigheid meetinstrument  -.35 .79 -3.70 67 .00* 

2.  onnauwkeurigheid meetinstrument -.26 .59 -3.71 67 .00* 

4.  onnauwkeurigheid meetinstrument -.46 .80 -4.55 67 .00* 

5.  kiezen van geschikt meetinstrument -.40 .85 -3.86 67 .00* 

6.  significante cijfers -.16 .59 -2.27 67 .03 

7i.  herkennen onafhankelijke variabele -.19 .65 -2.42 67 .02 

7ii.  herhalen van metingen  -.50 .98 -4.19 67 .00* 

8ii.  betrouwbaarheid van meetgegevens -.29 1.07 -2.28 67 .03 

9i.  herkennen van afhankelijke variabele -.35 .64 -4.54 67 .00* 

9ii.  de controlevariabelen -.50 .89 -4.64 67 .00* 

Tabel 7.16: T-test voor de elke toetsvraag met de gemiddelde verschilscore (Gem.), 

standaarddeviatie (SD), verschil in totaalscore tussen na- en voortoets (t) van 68 leerlingen 

en de significantie. De asterix (*) betekent significant. 

 

Ten einde een antwoord te krijgen op de vraag of er verschillen in vooruitgang zijn 

tussen zwakke en goede leerlingen, zijn de individuele scores van de leerlingen in 

de voortoets en de natoets gecodeerd in de categorieën slecht (0-4 punten), 

onvoldoende (5-9 punten), voldoende (10-15 punten) en goed (16-20 punten). Zoals 

te zien in tabel 7.17 en figuur 7.2 treden in alle categorieën verschuivingen op. 

Een nadere analyse van de individuele scores van alle leerlingen (N=68) wijst uit 

dat 56 leerlingen hun score in de natoets ten opzichte van de voortoets hebben 

verbeterd: van slecht naar voldoende (1x), van onvoldoende naar voldoende (16x), 
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binnen de categorie voldoende (10x), van onvoldoende naar goed (4x), van 

voldoende naar goed (24x) en binnen de categorie goed (1x). Verder hebben 6 

leerlingen dezelfde score in de voortoets en de natoets en behalen 6 leerlingen in de 

natoets een lagere score. Vier van deze leerlingen scoren in de natoets zodanig dat 

zij nog wel in de categorie voldoende en goed blijven. Daarentegen scoren 2 

leerlingen die in de voortoets het predikaat goed krijgen, in de natoets een 

onvoldoende. Deze 2 scoren in de natoets onvoldoende omdat zij de vragen over de 

variabelen (7i) en (9i en ii) niet correct hebben beantwoord.  

De gestelde norm van meer dan 75% van de leerlingen met een voldoende score in 

de natoets is ruimschoots gehaald. 

 
Score categorie Score in voortoets Score in natoets % in voortoets  % in natoets 

Slecht 1 0 1 0 

Onvoldoende 21 3 31 4 

Voldoende 40 34 58 50 

Goed 6 31 9 46 

 Totaal 68 68 100 100 

Tabel 7.17: Aantal en % leerlingen (N=68) die in voortoets alsmede de natoets hebben 

gescoord in de categorieën zwak tot goed. 
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Figuur 7.2: Het % leerlingen (N=68) dat S (slecht), O (onvoldoende), V (voldoende) en G 

(goed) scoort in de voortoets respectievelijk natoets. 

 

7.3.8 De onderzoeksverslagen en de onderzoeksartikelen  

De codering van de 34 teamverslagen en de 34 teamartikelen laat zien dat alle 

teams, behalve die van docent D4, gemiddeld in hun onderzoeksartikelen hoger 

scoren dan in hun onderzoeksverslag (tabel 7.18).  

 
Klas  Teams Gemiddelde score Standaarddeviatie 

D1 Verslag 5 98.00 4.85 

 Artikel 5 106.40 12.78 

D2 Verslag 4 113.00 17.91 

 Artikel 4 116.25 16.17 

D3 Verslag 13 93.85 12.13 

 Artikel 13 96.46 11.68 

D4 Verslag 6 108.83 8.75 

 Artikel 6 108.83 8.75 

D5 Verslag 6 88.83 17.57 

 Artikel 6 92.00 18.79 

Tabel 7.18: Gemiddelde score van de teams per klas in de verslagen en artikelen met de 

betreffende standaarddeviatie. Maximale score = 199 punten. 
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ANOVA testen ten aanzien van verschillen tussen de 5 klassen betreffende (i) de 

gemiddelde scores in de onderzoeksverslagen, (ii) tussen de gemiddelde scores in de 

onderzoeksartikelen en (iii) tussen de verschillen tussen de scores in de 

onderzoeksartikelen en onderzoeksverslagen zijn niet significant; respectievelijk: 

F(4,33) = 1.34; p = .28;  F(4,33) = 1.23; p = .32; F(4,33) = 1.11; p = .37. Er zijn dus 

in elk van de drie gevallen geen verschillen tussen de klassen. 

 

Als vervolgens de gecodeerde teamverslagen worden ingedeeld in de categorieën 

slecht (≤83 punten: S), onvoldoende  (84-98 punten: O), voldoende (99-118 punten: 

V) en goed (≥119 punten: G), dan is te zien dat 5 teams slecht, 11 teams 

onvoldoende, 16 teams voldoende en 2 teams goed scoren (tabel 7.19). De analyse 

van de onderzoeksartikelen, die de teams hebben geschreven na hun participatie in 

het internetsymposium, geeft 3 teams met een slechte score, 10 teams met een 

onvoldoende score, 16 teams met een voldoende score en 5 teams met een goede 

score. Verder is in tabel 7.19 te zien dat 18 teams boven de voldoendegrens scoren 

in de onderzoeksverslagen en 21 teams in de artikelen. Dit zijn respectievelijk 50% 

en 63% van de leerlingen (N=75). Hieruit blijkt dat voor de kwaliteit in de 

onderzoeksartikelen de gestelde norm meer dan 75% van de leerlingen niet is 

gehaald.  

 
 Artikel Verslag 

Score categorie Slecht Onvoldoende Voldoende Goed  

Slecht 3 2   5 

Onvoldoende  8 3  11 

Voldoende   13 3 16 

Goed    2 2 

 Totaal 3 10 16 5 34 

Tabel 7.19: Aantal teams (N=34) die in het onderzoeksverslag alsmede het 

onderzoeksartikel hebben gescoord in de categorieën zwak tot goed. 

 

Als de onderzoeksverslagen en onderzoeksartikelen van alle teams worden 

vergeleken, dan blijkt dat voor geen van de teams de score is verslechterd en dat 

voor 12 teams (N=28) de totaalscore in het onderzoeksartikel is verbeterd.  

Bij een vergelijking van de gemiddelde scores in de verslagen en artikelen voor de 

afzonderlijke beoordelingcategorieën en het geheel, blijkt dat de gemiddelde scores 

van de 34 teams op alle beoordelingcategorieën hoger zijn (tabel 7.20). 

 
Beoordelingscategorie (N=34) Gemiddelde score Standaarddeviatie 

1. onderzoeksvraag verslag 10.18 2.63 

 artikel 10.24 2.59 

2. uitvoeren verslag 46.47 6.00 

 artikel 47.41 6.74 

3. verwerken verslag 18.18 6.61 

 artikel 18.82 6.40 

4. interpreteren verslag 17.82 6.08 

 artikel 18.82 5.95 

5. evalueren verslag 5.82 3.27 

 artikel 6.35 3.32 

6. totaalscore verslag 98.47 14.72 

 artikel 101.65 15.06 

Tabel 7.20: gemiddelde score voor zes beoordelingscategorieën in het verslag en artikel met 

de betreffende standaarddeviatie. Voor de normering en weging zie bijlage 7-3. 
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Als vervolgens in een t-test voor gepaarde waarnemingen, getoetst tegen een 

significantie van p = .003, de gemiddelde scores van het artikel en verslag worden 

vergeleken op elk van de beoordelingscategorieën (1-5) en de totaalscore (6) dan is 

alleen de totaalscore  significant met t(33) =  -3.22 (p < .001).  

Als daarentegen de 6 teams, die geen verbeteringen in het verslag hebben 

aangebracht, worden weggelaten dan blijkt dat de gemiddelde scores van het artikel 

en het verslag van de 28 teams in een t-test voor gepaarde waarnemingen significant 

verschillen voor de beoordelingcategorieën uitvoeren (2), interpreteren (4), 

evalueren (5) en op het totaal (6). De gepaarde  t-test geeft op deze onderdelen 

respectievelijk t(27) =  -3.29 (p = .003); t(27) =  -3.31 (p = .003); t(27) =  -3.35 (p = 

.003) en t(27) =  -3.22 ( p =  .003). Deze waarden geven aan dat de verbetering van 

het verslag met name is gelegen in de beschrijving van de uitvoering van de proef, 

het interpreteren van de meetgegevens en de evaluatie van het onderzoek. Verder 

inzoomen op afzonderlijke subonderdelen van de beoordelingscategorieën leveren 

vervolgens geen significante verschillen meer op; in alle gevallen p > .003. 

 

7.3.9 Het internetsymposium 
Van de 34 teams (N=75) hebben alle leerlingen zich geregistreerd voor het 

internetsymposium en hebben 29 teams (N=65) deelgenomen aan de discussie (tabel 

6.3). Deze teams hebben 152 berichten verstuurd. Analyse van de inhoud van deze 

berichten wijst uit dat alle berichten terzake doen. Ze zijn onder te verdelen in:  

-  87 algemene berichten, waaronder 50 kennismakingsberichten en 37 berichten 

met commentaren over taal, spelling of lay-out in de verslagen; 

-  65 berichten waarin de teams de richtlijnen voor het internetsymposium over de 

nauwkeurigheid en betrouwbaarheid in de metingen en over de geldigheid van 

de getrokken conclusie toepassen. 

De analyse van de kwaliteit van de 65 berichten wijst uit dat ze allemaal voldoende 

kwaliteit hebben en dus de gestelde norm van  ≥ 75% halen. 

Verdere codering van deze 65 berichten in vier categorieën laat zien dat 39% van de 

berichten valt in de categorie ‘omgaan met variabelen’, 23% in ‘nauwkeurig meten’, 

13% in ‘betrouwbaarheid van de resultaten’ en 25% in ‘geldigheid van de 

conclusie’ (figuur 7.3).  

39%

23%

13%

25%

 
Figuur 7.3: Percentage berichten in internetsymposium betreffende omgaan met variabelen 

(39%), nauwkeurig meten (23%), betrouwbaarheid van resultaten (13%) en geldigheid van 

de conclusie (25%). 

  

In de categorie ‘omgaan met variabelen’ gaat 80% van de commentaren van de 

teams over controlevariabelen, 15% over andere factoren en 5% over de 

onafhankelijke variabelen. Over de controlevariabelen, bijvoorbeeld, schrijft een 

team:   
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 ‘Zit er enige logica in jullie keuze van ionencombinaties? Denken jullie dat de lading 

van de ionen een invloed heeft? Of anders de tribune-ionen?’  

In de categorie ‘nauwkeurig meten’ gaat een derde van de commentaren van de 

teams over het meten van het startpunt of de plaats van het neerslag, een derde over 

het aflezen van het meetinstrument en een derde over het gebruikte meetinstrument. 

In categorie ‘betrouwbaarheid van de resultaten’ gaan de commentaren van de 

teams over afwijkingen tussen metingen (43%), presentatie van de resultaten (43%) 

en het herhalen van metingen (14%). Over afwijkingen tussen twee metingen, 

bijvoorbeeld, schrijft een team:  
 ‘Het is jammer dat jullie experiment zo lang duurde, jullie opstelling ziet er fantastisch 

uit, maar onze vraag is hoe komt het dat de ene meting 0,8886 cm oplevert en de 

herhaling 0,235 cm. Hoe kunnen jullie de nauwkeurigheid verbeteren?’ 

In de categorie ‘geldigheid van de conclusies’ gaan de commentaren deels over de 

getrokken conclusies (75%) en deels over de onderzoeksmethode van een ander 

team (25%). Twee voorbeelden van verschillende teams zijn:  
‘Volgens ons laten jullie metingen zien dat lood in ieder geval langzamer diffundeert 

dan jodide en als jullie dan later zeggen dat lood sneller gaat omdat zijn massa meer 

kinetisch energie heeft door het injecteren, dan zou het betekenen dat lood sneller moet 

bewegen. Maar dat doet het niet’; 

‘Jullie kunnen niet zo maar jullie metingen aan de metingen van N&B toevoegen, heel 

slecht, omdat jullie een compleet andere experimentele opzet hadden’. 

 

Van 29 teams (N=65) die hebben deelgenomen aan het internetsymposium hebben 

18 teams (N=38) hun onderzoeksverslag herschreven (tabel 6.3). Als de 

onderzoeksverslagen met de onderzoeksartikelen worden vergeleken, dan blijkt dat 

alle 18 teams veranderingen in de artikelen hebben aangebracht, die gebaseerd zijn 

op de in de internetdiscussie verkregen commentaren. Ter toelichting volgen nu 

twee voorbeelden. 

Allereerst de discussie (7 berichten) van de leerlingen D en G met A en Gr: 
D en G:  ‘Het artikel van jullie ziet er op het eerste gezicht best wel goed uit, alleen 

hebben wij onze twijfels bij de nauwkeurigheid van de petrischaal …’ [D en G 

hebben zelf een glazen buis met opstaande randjes gebruikt, hebben die met 

gedestilleerd water gevuld en zoutoplossingen tegelijkertijd aan weerskanten 

toegevoegd]  

A en Gr:  ‘Trouwens jullie artikel ziet er ook wel leuk/goed uit met al die grafiekjes en 

foto’s! Maar later horen jullie meer …’ [A en Gr hebben een grafiek gemaakt 

van hun eigen resultaten, terwijl D en G met een grafische rekenmachine ook 

grafieken van de resultaten van N&B presenteren] 

D en G:  ‘Ja, overdaad schaadt [D en G hebben 12 grafieken in hun verslag]. Er zijn er 

eigenlijk iets te veel. We moeten het precieze verband nog uitzoeken [Tussen de 

gemeten afstanden en de massa’s van de ionen]. Dat komt later wel. Maar wat 

voor ionencombinaties hebben jullie nou gekozen. Zit daar nog enige logica 

achter of hebben jullie maar wat uit de kast gerukt? Denken jullie niet dat die 

ionenlading invloed heeft op de reactie? Misschien zouden jullie er beter aan 

doen om de ionencombinaties gelijk te houden. Ook het tribune ion is misschien 

van invloed. Dat is de reden dat wij alle ionen met een lading +2 of –2 hebben 

gekozen en dat alle ionen afkomstig zijn van ofwel natrium ofwel een 

nitraatverbinding’. [De combinaties van zouten die D en G zelf hebben gekozen, 

hebben een kleine spreiding in M
-
/M

+
] 

A en Gr:  ‘We hebben niet zo maar wat uit de kast gerukt … Wij denken inderdaad ook dat 

ionlading er ook van invloed op is, daarom hebben wij ook alles van tevoren 

zorgvuldig berekend. De meeste ionen waren bij ons ook afkomstig van een 
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nitraat of natriumverbinding, misschien dat we dat  in ons “echte” verslag er nog 

ff bij zouden moeten zetten. Maar goed, dan weet je dat dus …’ 

D en G: ‘Okee, tot nu toe geen verdere kritiek’ 

A en Gr:  ‘Hallo ik wilde nog ff iets toevoegen, omdat het vooral ging om de massa van de 

ionen, hebben we ervoor gezorgd dat alle ionen een verschillende massa hadden, 

dat zou beter zijn om een grafiek te tekenen … hebben jullie daar ook op gelet 

bij de voorbereiding van de proef?’ 

D en G: ‘Nee, eigenlijk niet. Onze belangrijkste punten bij het kiezen van de ionen waren 

de stoffen waar ze uit kwamen en de lading. We hebben inderdaad niet gelet op 

uiteenlopende massa’s’. 

Door deze discussie beseffen D en G dat zij de meetgegevens van N&B niet aan 

hun resultaten kunnen toevoegen, omdat zij in hun experimenten de door ionen 

afgelegde afstanden meten aan zoutoplossingen in een met gedestilleerd water 

gevulde glazen buis, terwijl N&B meten aan vaste stoffen die oplossen en 

diffunderen in een gedeeltelijk met water gevulde petrischaal. In hun artikel 

bespreken zij de meetgegevens van N&B dan ook los van de meetgegevens die zij 

gevonden hebben. Verder schrijven zij in hun artikel dat een lineair verband tussen 

M
-
/M

+
 en d

+
/d

-
 (waarin M de massa van het ion en d de afgelegde afstand van het 

ion is) misschien mogelijk is, maar ‘wij weten dit nog niet zeker omdat onze spreiding 

in de massa’s beperkt is’. Bovendien schrijven zij in hun artikel dat het niet zo goed is 

dat zij ‘met grammen werkten in plaats van Mol’. 

De leerlingen A en Gr realiseren zich door de discussie dat zij in feite de 

concentraties van de zoutoplossingen niet gelijk hebben gehouden, terwijl zij dat 

wel in hun verslag hebben gezet. Verder doen zij in hun artikel de suggestie om de 

afgelegde afstanden te meten in een petrischaal met een grotere diameter dan de 10 

cm die zij hebben gebruikt. Hierover schrijven zij in hun artikel: ‘dit zal leiden tot 

nauwkeurigere metingen’. 

Als tweede voorbeeld de discussie tussen de leerlingen J en Ju en Em en Tu: 
J en Ju:  ‘Leuk artikel, grappige ontknoping haha … Maar misschien is het 

overzichtelijker als je het artikel met tussenkopjes maakt, of aparte alinea’s. 

En een titel. We hopen snel ook een reactie van jullie te horen’. [Em en Tu 

hebben een verhaal over hun onderzoek geschreven zonder een titel of andere 

structuur erin]. 

J en Ju:  ‘Over iets meer dan twee weken moeten we het artikel al inleveren, en het zou 

fijn zijn als jullie daarvoor nog even ons verslag zouden willen doorlezen, 

want misschien hebben jullie wel kritiek?’  

Em en Tu:  ‘Hoi meiden sorry dat we zo laat ermee zijn. We hebben jullie verslag gelezen. 

Wij hebben het idee dat er nogal veel onnauwkeurigheden in zitten. Jullie 

hebben de stoffen in vaste vorm erin gedaan. Jullie hebben het erin laten vallen 

en niet geïnjecteerd. Maar het belangrijkste vinden wij dat we het niet eens 

zijn met jullie conclusie. We raden jullie aan om ons artikel nog een keertje 

door te nemen’. [Em en Tu hebben als conclusie dat hun school niet waterpas 

is. En op grond daarvan zeggen zij dat niet alleen hun metingen onnauwkeurig 

zijn, maar ook de metingen van N&B omdat zij  ‘hun experimenten niet met 

waterpas staande petrischalen hebben uitgevoerd’]  

Op grond van deze discussie brengen Em en Tu structuur aan in hun artikel en 

geven het een titel. Verder zijn zij zo gefascineerd geraakt over het niet-waterpas 

staan van hun school dat zij daarover nog verder uitweiden in hun artikel. De 

leerlingen J en Ju schrijven: ‘de reactie van Em en Tu heeft ons niet veel geholpen, 

daarom hebben we naar andere discussies gekeken’. Op grond daarvan hebben zij in 

hun artikel hun meetgegevens verwerkt in twee grafieken en een figuur toegevoegd 

waarin te zien is op welke plaats in het gevormde neerslag zij de door de ionen 

afgelegde afstanden hebben gemeten. 
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7.4 Discussie en conclusies 
 

De congruentie tussen de geplande leerdoelen en wat de leerlingen naar eigen 

zeggen hebben geleerd, blijkt voor alle lessen, behalve de derde, aan de norm (≥ 

80%) te voldoen. Een verklaring voor het feit dat de derde les onder de norm blijft 

(73%), kan zijn dat deze les een te divers doel – beoordelen van onderzoek op 

nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en geldigheid – heeft. Dat evenwel, na afloop van 

de derde les, 77% van de leerlingen aangeeft het geplande leerdoel te hebben 

bereikt, rechtvaardigt de conclusie dat de congruentie ook voor deze les voldoende 

is. Aannemelijk is dat de in het onderwijsontwerp voorziene explicitering van de 

leerdoelen door de docenten ertoe heeft geleid dat voldoende leerlingen het doel van 

de diffusieonderzoeksopdracht hebben begrepen. Het onderwijsontwerp voldoet dus 

aan een van de essentiële voorwaarden van het PACKS-model (Millar et al., 1994). 

 

Nu blijkt dat de congruentie hoog genoeg is, kan worden overgegaan tot de 

beantwoording van de onderzoeksvraag: welke leerresultaten leveren de 

uitgevoerde activiteiten bij de leerlingen op? 

Vooreerst wordt vastgesteld dat de norm voor de bijdrage van de geplande 

activiteiten van het onderwijsontwerp aan de leerresultaten voor zeven van de acht 

activiteiten, als geheel genomen, is gehaald. Dit geldt niet voor de kwaliteit in de 

onderzoeksartikelen. De norm is evenmin gehaald ten aanzien van ‘het verwerken 

van gegevens in een grafiek’ en ‘het begrip van betrouwbaarheid’, onderdelen van 

de activiteit ‘het beoordelen van het onderzoek van N&B’, alsmede ten aanzien van 

‘het formuleren van onderzoeksvragen’, een onderdeel van ‘het opzetten van eigen 

onderzoek’.  

 

Ten aanzien van de eerste van de acht in het ontwerp geplande activiteiten (de 

demonstratieproef) blijkt, dat de norm (≥ 75%) maar net gehaald is. Voorafgaand 

aan de demonstratieproef blijkt dat het stellen van what-if vragen door de 

leerlingen, zoals door Nakleh et al. (2002) aanbevolen op grond van onderzoek van 

Baird (1990) en Gardner & Gauld (1990), inderdaad de voorkennis bij de leerlingen 

oproept. Voorts blijkt dat na afloop van de demonstratieproef alle leerlingen weten 

dat gassen met een verschillende snelheid bewegen. Driekwart van de leerlingen 

weet dat de massa van een deeltje zijn diffusiesnelheid bepaalt. Een aanzienlijk 

aantal van de overige leerlingen ziet geen reden zich nader op hun foute verklaring 

van het diffusieverschijnsel te bezinnen, als zij hun voorspelling door de proef 

bevestigd zien. Dit roept de vraag op of leerlingen in het algemeen voldoende 

beseffen dat het uitkomen van een voorspelling geen aanwijzing oplevert voor de 

deugdelijkheid van hun verklaring daarvoor. In het onderwijsontwerp is gekozen 

voor de predict-explain-observe-explain aanpak – een variant op de predict-

observe-explain aanpak van White & Gunstone (1992). Deze variant is geschikt om 

alle leerlingen hun voorspelling te laten verklaren en om de leerlingen, die hun 

voorspelling niet in vervulling zien gaan, aan het denken te zetten en te doen 

reflecteren op hun verklaringen. Daarentegen is de aanpak ongeschikt voor de 

leerlingen die hun voorspelling wel bevestigd zien, maar een onjuiste verklaring 

hadden. De zo-even bedoelde vraag verdient de aandacht in de evaluatie gericht op 

verbetering van het tweede onderwijsontwerp. 

De analyse van de tweede activiteit (het gidsexperiment) wijst uit, dat deze voor alle 

leerlingen het beoogde leerresultaat oplevert. Alle leerlingen onderkennen dat het 

gevormde neerslag niet in het midden van de petrischaal optreedt. Tevens wordt de 
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voorkennis van de leerlingen over nauwkeurigheid en betrouwbaarheid bij het 

meten van de door ionen in gedestilleerd water afgelegde afstanden opgeroepen. Uit 

de analyse van deze voorkennis van de leerlingen blijkt dat het merendeel van de 

leerlingen geen onderscheid maakt tussen nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van 

een meting. Het verwerven van inzicht in deze aan onderzoek te stellen 

kwaliteitseisen en het verschil daartussen neemt dus terecht een belangrijke plaats in 

het onderwijsontwerp in. 

Analyse van de derde activiteit (het beoordelen van het diffusieonderzoek van N&B) 

wijst uit, dat uiteindelijk vrijwel alle leerlingen beseffen dat de massa van het ion 

één van de variabelen is die de snelheid van dit deeltje in water bepaalt. In alle 

klassen is de discussie met de docent over variabelen cruciaal voor het postvatten 

van dit besef. Deze resultaten komen overeen met onderzoek van Gunstone & 

Champagne (1990) waarin zij het belang van post-klassendiscussies aangeven. Zij 

achten deze discussies noodzakelijk om laboratoriumactiviteiten voor de leerlingen 

betekenisvol te doen zijn. Door deze discussie weten de leerlingen weer dat de 

massa-afhankelijkheid van de diffusiesnelheid van een deeltje niet alleen geldt voor 

de gassen zoals in de demonstratieproef, maar ook toepasbaar is op de snelheid van 

een geladen deeltje in water. Dit onderkennen van de toepasbaarheid van kennis, 

door Taconis (1995) situationele kennis genoemd, is waarschijnlijk noodzakelijk om 

die kennis in een andere situatie te kunnen inzetten (Van Parreren, 1988; Van 

Aalsvoort, 2000). 

Bijna alle leerlingen onderkennen de afhankelijke variabele, de onafhankelijke 

variabele en de juiste controlevariabelen in het experiment van N&B. Het is 

evenwel opmerkelijk dat liefst tweederde van de leerlingen de onafhankelijke 

variabele foutief aanduidt als ‘de massa van de stoffen’ in plaats van ‘de massa van 

de ionen’, terwijl eerder, na afloop van de klassendiscussie over variabelen, bijna 

alle leerlingen nog een juiste aanduiding gaven. Dit door elkaar halen van stof en 

ion illustreert dat leerlingen het op macroniveau zichtbare (i.c. het inbrengen van 

zouten in water) niet direct, op microniveau, scheikundig (i.c. het ontstaan van 

ionen) duiden en sluit aan bij de bevindingen van De Vos (1985), Lijnse, Licht, De 

Vos & Waarlo (1990) en Van de Sande, Emmen, De Gruijter, Van Hoeve-Brouwer 

& Van der Sanden (2003). 

Driekwart van de leerlingen oordeelt juist over de nauwkeurigheid in het 

experiment van N&B en onderkent dat N&B correcte tabellen hebben gebruikt; 

daarmee is de norm gehaald. Onder de norm blijft echter het aantal leerlingen dat 

blijk geeft te weten dat de afhankelijke variabele op de y-as moet worden gezet en 

niet zoals N&B hebben gedaan, op de x-as. Kennelijk hebben de leerlingen de 

nodige kennis over het maken van grafieken niet paraat, anders dan bij de 

ontwikkeling van het onderwijsontwerp werd aangenomen. Wel blijkt ruim 

driekwart van de leerlingen de oorzaken van de onnauwkeurigheid van de 

meetgegevens van N&B te onderkennen. Zij trekken op grond daarvan terecht de 

door N&B uit hun meetgegevens getrokken conclusie in twijfel, maar baseren dit 

uitsluitend hierop dat N&B variabelen niet constant houden. Zij gaan voorbij aan 

hun eerdere bevinding dat slechts twee van de vier gemeten ionencombinaties bij 

herhaling betrouwbaar zijn. Het beoordelen van het onderzoek van N&B heeft de 

leerlingen dus wel geleerd wat de onnauwkeurigheden in het experiment van N&B 

zijn en waardoor die veroorzaakt worden, maar vooralsnog niet om de begrippen 

nauwkeurigheid en betrouwbaarheid beter te onderscheiden.  

Ten aanzien van de vierde activiteit (het opzetten van eigen onderzoek) wijst het 

onderzoek uit, dat slechts 15% van de leerlingen eenduidige, relevante en concrete 
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onderzoeksvragen kunnen formuleren. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat in 

die activiteit voor de leerlingen twee opdrachten door elkaar lopen: het omzetten 

van een wiskundige formule met een omgekeerd evenredigheidsverband in eigen 

woorden en het formuleren van een onderzoeksvraag waarin de afhankelijke en 

onafhankelijke variabelen zichtbaar zijn. Aannemelijk is dat het merendeel van de 

leerlingen daarom ‘terugvalt’ op de door N&B gestelde onderzoeksvraag. Alle 

leerlingen blijken, in teams, in staat tot het maken van een werkplan dat beoogt de 

aard van het verband tussen de massa van een ion en de afstand die het in 

gedestilleerd water aflegt, te onderzoeken én een nauwkeuriger en betrouwbaarder 

uitvoering dan die van N&B te waarborgen. Niettegenstaande het ontbreken van een 

deugdelijke, daarop gerichte onderzoeksvraag leiden de werkplannen wel degelijk 

tot het onderzoeken van het zojuist vermelde verband tussen massa en afstand.  

Evident is dat het formuleren van een adequate onderzoeksvraag de aandacht 

behoeft in de bijstelling van het onderwijsontwerp. 

Uit de analyse van de vijfde activiteit (het correct definiëren van termen) blijkt dat 

de norm (≥ 75%) ruimschoots wordt gehaald ten aanzien van de termen diffusie, 

nauwkeurigheid bij een meting, nauwkeurigheid bij een serie metingen, 

reproduceerbaarheid, afhankelijke variabele, onafhankelijke variabele en 

controlevariabelen. Onder de norm scoort de definitie van de leerlingen ten aanzien 

van de term betrouwbaarheid. Hieruit blijkt dat onvoldoende leerlingen zich dit 

begrip hebben eigen gemaakt. 

Bij de analyse van de zesde activiteit (‘nauwkeurig en betrouwbaar 

experimenteren’, een (gelijke) voortoets en natoets vergelijking, blijkt een 

significant leerresultaat bij de experimentele groep. Deze leerlingen, die hebben 

meegedaan aan het diffusieonderzoeksproject, hebben de natoets significant beter 

gemaakt dan een controlegroep. Na afloop van het diffusieonderzoeksproject weten 

de leerlingen uit de experimentele groep meer van: de nauwkeurigheid van een 

meetinstrument, het kiezen van een geschikt meetinstrument, significantie van 

meetgegevens, het onderkennen van de afhankelijke en onafhankelijke variabele en 

de controlevariabelen, het herhalen van metingen en de betrouwbaarheid van 

meetgegevens. Hierbij verdient wel te worden opgemerkt dat de betrouwbaarheid (α 

= .67) van de natoets betrekkelijk laag is. Dit is waarschijnlijk veroorzaakt door de 

beperkte omvang van de onderzochte leerlingenpopulatie en het beperkte aantal 

vragen. Daarom is deze toets na een jaar nog eens herhaald bij 40 (andere) vwo-5-

leerlingen – van 3 verschillende scholen – die aan een project met een 

overeenkomstige opzet hebben deelgenomen. Samentelling van de toetsgegevens 

leidt tot α = .72. De slechts geringe omvang van de stijging kan erop duiden dat het 

aantal leerlingen nog steeds te beperkt is. Waarschijnlijker is echter dat de kennis 

van de leerlingen omtrent nauwkeurig en betrouwbaar experimenteren aan de hand 

van meer en gevarieerder vragen moet worden getoetst (De Heus, Van der Leeden 

& Gazendam, 1995). De functie van de toets bij het vaststellen van de leerresultaten 

ten aanzien van nauwkeurig en betrouwbaar experimenteren behoeft nadere 

beschouwing. 

Ten aanzien van de zevende activiteit (onderzoeksverslag en onderzoeksartikel) 

bereikt de helft respectievelijk bijna tweederde van de leerlingen de voldoendegrens 

in de teamverslagen en de teamartikelen. Beide indicatoren voor de leerresultaten 

vallen dus beneden de norm. Waarschijnlijk vindt dit zijn oorzaak hierin, dat 

‘weten’ bepaald niet vanzelfsprekend resulteert in ‘kunnen’. Bij de 

onderzoeksverslagen noch de onderzoeksartikelen zijn significante verschillen 

tussen de 5 klassen gevonden. Slechts bij iets meer dan een derde van de teams 
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blijkt de score van het onderzoeksartikel beter dan die van het onderzoeksverslag. 

De verbetering heeft met name betrekking op de kwaliteit van rapporteren over de 

uitvoering van het experiment, het interpreteren van de meetgegevens en de 

evaluatie van het onderzoek.  Zij kan waarschijnlijk (mede) worden toegeschreven 

aan de lagere participatie aan het internetsymposium dan beoogd werd. Betreffende 

de te voeren discussie in het internetsymposium krijgen de leerlingen richtlijnen ten 

aanzien van ‘variabelen’, ‘nauwkeurigheid van een gemeten ionencombinatie’, 

‘betrouwbaarheid van een gemeten ionencombinatie’ en ‘nauwkeurigheid tussen 

gemeten ionencombinaties’. Waarschijnlijk is deze expliciete aandacht in de 

richtlijnen de oorzaak van de opgetreden verbeteringen in de onderzoeksartikelen 

(Van Rens, Pilot & Van Dijk, 2004). Alleen al deze waarschijnlijkheid noopt tot een 

zorgvuldige evaluatie en aanpassing van de richtlijnen als onderdeel van het 

onderwijsontwerp. 

Alle leerlingen die hebben deelgenomen aan de achtste activiteit (het voeren van 

een discussie in het internetsymposium) doen dit adequaat: zij verzenden terzake 

doende berichten. De berichten, die inhoudelijk commentaar op het 

onderzoeksverslag van een ander team behelzen, hebben voldoende kwaliteit. Ze 

laten zien dat de schrijvers in staat zijn tot het beoordelen van het 

onderzoeksverslag van een ander team (van een andere school) en eveneens tot het 

doen van suggesties tot verbetering. Zij weten, aan de hand van de richtlijnen, 

onvolkomenheden in het onderzoek van medeleerlingen op te sporen en hierover te 

schrijven. Zij blijken eveneens in staat om door het andere team gedane suggesties 

in het eigen onderzoeksartikel te verwerken. Dit leidt tot betere formuleringen 

betreffende de uitvoering van het experiment, het interpreteren van de 

meetgegevens en de evaluatie van het onderzoek alsook tot beter taalgebruik een 

betere structuur en lay-out. Weliswaar is de norm ten aanzien van de participatie 

van de leerlingen in het internetsymposium niet gehaald, maar de leerlingen die 

deelnemen concipiëren berichten van voldoende kwaliteit, die evident hebben 

bijgedragen aan betere onderzoeksartikelen.  

 

In het volgende hoofdstuk komt aan de orde tot welke aanpassing van het 

onderwijsontwerp de conclusies en beschouwingen van dit en het voorgaande 

hoofdstuk leiden. 


