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8 Evaluatie van het tweede onderwijsontwerp als geheel 
 

 

 
 

 

8.1 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’ en de beginsituatie van vwo-4-leerlingen bij ‘onderzoeken’, 

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, activiteiten van de leerlingen en de docent alsmede de 

onderwijsleermaterialen. Het onderzoek naar de uitvoerbaarheid van het ontwerp in 

de praktijk (hoofdstuk 6), wijst uit dat leerlingen en docenten de in het ontwerp 

geplande activiteiten grotendeels hebben uitgevoerd. Uit het onderzoek naar de 

bijdrage van het onderwijsontwerp aan de leerresultaten van de leerlingen 

(hoofdstuk 7) blijkt, dat de norm bij zeven van de acht in het ontwerp voor 

leerlingen en docent geplande activiteiten is gehaald uitzonderingen ten aanzien van 

onderdelen van die activiteiten daargelaten. 

In dit hoofdstuk wordt het onderwijsontwerp als geheel geëvalueerd om antwoord te 

kunnen geven op subvraag 4 (2.3.2). Deze luidt: Hoe effectief is het voorlopige 

onderwijsontwerp in de onderwijspraktijk? 

In het kader van deze evaluatie wordt voorts bezien welke aanpassingen van de 

onderwijsleerstrategie, de geplande activiteiten van leerling en docent en de 

onderwijsleermaterialen nodig zijn. 

De uitkomst van deze evaluatie moet het fundament leveren voor het antwoord, in 

hoofdstuk 9, op de hoofdvraag: 

Welk kenmerken maken een ontwerp van scheikundeonderwijs voor ‘leren 

onderzoeken’ in de Tweede Fase van het vwo effectief? 

 

In 8.2 wordt de wijze van evalueren van het tweede onderwijsontwerp als geheel 

behandeld. De uitkomst van de evaluatie en de reflectie daarop komen aan de orde 

in 8.3 en 8.4.  
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8.2 Wijze van evalueren 
 

Om te achterhalen of de onderwijsleerstrategie aanpassing behoeft, wordt de 

doeltreffendheid van elk van de zeven fasen van de strategie (5.2) alsmede van de 

strategie als geheel  bepaald. Dit geschiedt aan de hand van de onderzoeksresultaten 

betreffende de uitvoerbaarheid en de leerresultaten van het onderwijsontwerp. 

Nadat is vastgesteld of en, zo ja, welke aanpassing van de onderwijsleerstrategie 

nodig is, wordt bepaald of de aanpassing noopt tot wijziging in het samenstel 

(keuze en volgorde) van de activiteiten en/of de onderwijsleermaterialen.  

 

De resultaten van het onderzoek betreffende de uitvoerbaarheid en de leerresultaten 

van het onderwijsontwerp zijn samengevat in tabel 8.1. De tabel is ingedeeld naar 

de onderscheiden fasen van de onderwijsleerstrategie. Zij geeft voor elke fase per 

activiteit en leerdoel van het onderwijsontwerp aan of de door de onderzoekster 

gestelde norm voor de uitvoerbaarheid respectievelijk de leerresultaten al (+) dan 

niet (-) is gehaald. Geen vermelding van (+) of (-) betekent dat de norm voor die 

activiteit niet van toepassing is. De resultaten van de voor- en natoets betreffende 

nauwkeurig en betrouwbaar meten (7.3.7), die uiteraard eveneens in de evaluatie 

betrokken zijn, zijn apart in de tabel ondergebracht als ‘interne beoordeling’.  

 

 

8.3 Uitkomst van de evaluatie 
 

De uitkomst van de evaluatie ten aanzien van onderwijsleerstrategie, geplande 

activiteiten en onderwijsleermaterialen komt aan de orde in respectievelijk 8.3.1, 

8.3.2 en 8.3.3.  

 

8.3.1 Aanpassing van de onderwijsleerstrategie 

De combinatie van de onderzoekresultaten in tabel 8.1 laat zien dat fase 1, 2, 3 en 6 

van de strategie doeltreffend zijn. Eveneens is aan het begin van de tabel zichtbaar 

dat het expliciteren van de leerdoelen door de docenten, ondergebracht in fase 1 

maar in feite behorende bij alle fasen, effectief is. Wat betreft de fasen 4, 5 en 7 zijn 

enkele onderdelen niet volgens de norm uitgevoerd of hebben niet geleid tot de 

beoogde leerresultaten. Dit geeft geen aanleiding tot ingrijpende aanpassing van de 

onderwijsleerstrategie, wel tot andere aanpassingen (zie 8.3.2 en 8.3.3). De 

gegevens uit de voor- en natoets, onder interne beoordeling, geven geen aanleiding 

om het door de tabel opgeroepen beeld te corrigeren.  

Op grond van alleen deze bevinding kan nog niet worden geconcludeerd dat de 

strategie als geheel voldoet. Daartoe moet tevens in beschouwing worden genomen 

ten aanzien van welke leerdoelen de leerresultaten tekortschieten en of dat is toe te 

schrijven aan de inrichting van de strategie. De tabel laat tekorten zien met 

betrekking tot formulering van onderzoeksvragen alsmede betrouwbaarheid en 

grafische weergave van meetresultaten. Het leerproces (oriëntatie, acquisitie, 

applicatie en reflectie) vangt op het punt van formulering van onderzoeksvragen 

eerst aan in fase 5 van de onderwijsleerstrategie, namelijk op het moment dat de 

leerlingen een eigen onderzoek gaan plannen. Het verdient aanbeveling dat het 

leerproces dienaangaande al eerder start, te weten: in fase 4 bij de beoordeling van 

het voorbeeldonderzoek. 
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ONDERZOEKSRESULTATEN ul wl rl ud wd 

1. Oriëntatie op scheikundeonderzoek, onderzoeksprobleem incl. motivatie: 

- introduceert project (docent)  + + + +  

- leest inleiding onderzoeksopdracht + + +   

 - expliciteert leerdoelen (docent)   + + + 

2. Oriëntatie op en acquisitie van de scheikundekennis incl. motivatie: 

 Demonstratieproef: NH3 (g) en HCl (g) (docent)  +  + + 

 - voorspelt, verklaart en neemt waar +  + +  

 - verklaart verschijnsel +  + +  

 Gidsexperiment: PbAc (s) en KI (s) in gedestilleerd water + +   + 

 - expliciteert en verwerft relevante scheikundekennis   +   

3. Oriëntatie op en acquisitie van praktisch handelen incl. motivatie: 

 Gidsexperiment: PbAc (s) en KI (s) in gedestilleerd water + +   + 

 - kent experiment Nemetz & Ball (N&B) en kan dit uitvoeren   + +  

4. Oriëntatie op en acquisitie van de begrippen n, b en g incl. motivatie: 

 Gidsexperiment: PbAc (s) en KI (s) in gedestilleerd water  + +   + 

 - expliciteert kennis over n en b (docent)   + + + 

 Identificeren en beslissen over variabelen + +    

 - kent de variabelen uit N&B”s proef   + + + 

 N&B’s proef, proefopstelling en het meten zelf + +    

 - weet wat n en b is    + + + 

 - kent de sterkte en zwakte in N&B’s onderzoekmethode   + + + 

 Het zorgvuldig weergeven van meetgegevens + +    

 - kent de opbouw van een tabel   + + + 

 - weet dat de afhankelijke variabele op de y-as hoort   - + + 

 Zijn N&B’s meetgegevens nauwkeurig en betrouwbaar? + +    

 - kent oorzaken nauwkeurige en betrouwbare meetgegevens     + + + 

 Is de conclusie van N&B geldig? + +    

 - trekt de geldigheid van de conclusie in twijfel   + + + 

5. Applicatie van scheikundekennis en kennis over n, b en g, incl. motivatie: 

 Een onderzoeksvraag en een onderzoeksplan bedenken + +  + + 

 - kan relevante, eenduidige en concrete vragen formuleren   - + + 

 - meet, verandert, houdt juiste variabele(n) constant, herhalen   + + + 

 - kiest een geschikt meetinstrument   + + + 

 - schetst verwachte grafiek   + + + 

 - kan relevante scheikundekennis toepassen   - + + 

6. Applicatie van praktisch handelen en kennis over n en b incl. motivatie: 

 Uitvoeren van het onderzoek + +  + + 

 - kan praktisch handelen en past kennis over n en b toe   + + + 

7. Reflectie op scheikundekennis, n, b en g, praktisch handelen incl. motivatie: 

 Voeren een internetdiscussie - +  + + 

 - kan variabelen en n, b en g  beoordelen   +   

 Herschrijven verslag tot onderzoeksartikel - +  + + 

 - formuleert eenduidige, concrete en relevante onderzoeksvraag    -   

 - kan relevante scheikundekennis toepassen   +   

 - kan variabelen en nauwkeurigheid beschrijven   +   

 - kan betrouwbaarheid beschrijven   -   

 - kan meetgegevens grafisch weergeven    -   

 - kan interpreteren: discussie en conclusie   +   

 - kan evalueren   +   

Externe beoordeling: prijsuitreiking en publicatie beste onderzoek  + +  + 

Interne beoordeling: toets over ‘nauwkeurig en betrouwbaar meten’   +   

Tabel 8.1: De onderzoeksresultaten ingedeeld naar de fasen van de onderwijsleerstrategie 

met de activiteiten voor uitvoering (ul), waardering (wl) en leerresultaat van de leerling (rl) 

alsmede uitvoering (ud) en waardering van de docent (wd). + en - betekenen respectievelijk 

boven en onder de gestelde norm. Geen vermelding betekent dat de norm niet van 

toepassing is.  
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In die fase is wel voorzien in oriëntatie op en acquisitie van kennis en vaardigheid 

op het punt van betrouwbaarheid en grafische weergave van meetresultaten. De 

leerstrategie behoeft dienaangaande dus geen aanpassing, maar mogelijk wel de 

wijze waarop dit leerdoel bij de activiteit ‘beoordeling van een voorbeeld-

onderzoek’ en in werkboek en draaiboek is geoperationaliseerd.  

Uit de tabel blijkt voorts van een tekort in fase 5 ten aanzien van het leerdoel ‘kan 

relevante scheikundekennis toepassen’. Er is onder de leerlingen verwarring over 

het begrip stof en deeltje, een bekend probleem, dat duidt op een gebrekkig 

ontwikkeld vermogen van de leerlingen om in hun denken te pendelen tussen 

macro- en microwereld. De stof/deeltje-kwestie is wel al eerder, bij de 

demonstratieproef in fase 2 van de strategie, aan de orde geweest, terwijl de tabel 

voor fase 7 een voldoende leerresultaat op het punt van toepassing van de relevante 

scheikundekennis laat zien. Toch is het onwaarschijnlijk dat de uitvoering van het 

onderwijsontwerp ten aanzien van die kwestie een beklijvend leerresultaat heeft 

bewerkstelligd. Daarom moet deze kwestie ook in de fasen 3 (gidsexperiment) en 4 

(beoordeling van voorbeeldonderzoek) aan de orde komen.  

Per saldo behoeft de onderwijsleerstrategie slechts in zoverre aanpassing, dat het 

leerproces op het punt van het formuleren van onderzoeksvragen en ten aanzien van 

het ‘heen-en-weer denken’ tussen de scheikundige macro- en microwereld al in 

eerdere fasen van die strategie moet starten. 

 

8.3.2 Aanpassing van de geplande activiteiten van leerling en docent 
De evaluatie van de onderwijsleerstrategie geeft geen aanleiding tot ingrijpende 

aanpassing van de activiteiten van leerling en docent. Deze bevinding wordt 

ondersteund door de constant voldoende waardering door leerlingen en docenten, 

die tabel 8.1 over de hele linie te zien geeft. 

Ten aanzien van de leerdoelen van de demonstratieproef (fase 2) is in tabel 8.1 te 

zien dat de desbetreffende norm voor de leerresultaten is gehaald. De 

onderzoeksgegevens roepen evenwel de vraag op of leerlingen wel voldoende 

beseffen dat het uitkomen van een voorspelling nog geen bewijs oplevert voor de 

deugdelijkheid van hun verklaring daarvan. De docent doet er dus goed aan de 

leerlingen die een juiste voorspelling geven, alsnog te bevragen over de verklaring 

van die voorspelling. 

Tabel 8.1 laat een tekort zien op het punt van het formuleren van onderzoeksvragen 

van voldoende kwaliteit, volgens Oost (1999) ook moeilijk voor echte 

onderzoekers, en ten aanzien van betrouwbaarheid en grafische weergave van 

metingen. In de vorige paragraaf is aangaande het formuleren van een 

onderzoeksvraag aanbevolen het leerproces al bij de beoordeling door de leerlingen 

van het voorbeeldonderzoek (fase 4) te laten aanvangen. Die beoordeling moet zich 

mede gaan uitstrekken tot de kwaliteit van de onderzoeksvraag. Voor de docent 

betekent dit dat ook bij de introductie op deze activiteit en de reflectie op de 

uitvoering daarvan, aandacht moet worden besteed aan de kwaliteitseisen die aan 

een onderzoeksvraag moeten worden gesteld. Het formuleren van onderzoeks-

vragen is niet alleen voor echte onderzoekers maar ook voor docenten moeilijk 

(Van der Schee & Rijborz, 2003). 

Ten aanzien van de betrouwbaarheid en de grafische weergave van metingen dient 

de activiteit ‘beoordelen van het voorbeeldonderzoek’ te worden aangevuld met een 

element van oefening. 

Het ‘heen-en-weer denken’ tussen de scheikundige macro- en microwereld moet bij 

herhaling, niet alleen bij de demonstratieproef maar ook bij het gidsexperiment en 
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het beoordelen van het voorbeeldonderzoek, object van samenspraak van de docent 

en de leerlingen zijn.  

Tabel 8.1 toont voorts dat onvoldoende leerlingen hebben deelgenomen aan het 

internetsymposium. Om de participatiegraad van de leerlingen aan de discussie te 

verhogen  zou de start van het symposium in een scheikundeles moeten geschieden. 

In die les kunnen de leerlingenteams zich registreren voor het symposium, zich 

voorstellen aan de teams van andere scholen waaraan zij zijn gepaard, en aan de 

hand van de richtlijnen een eerste bericht opstellen met suggesties ter verbetering 

van het onderzoeksverslag van het andere team. Na een week of drie, halverwege 

het symposium, dient de docent samen met de leerlingen de voortgang van de 

discussie tussen de teams te bespreken. Haperende en vastgelopen discussies tussen 

teams kunnen zo mogelijk worden vlotgetrokken.  

Ook herschrijven te weinig leerlingenteams hun onderzoeksverslag tot een 

onderzoeksartikel, zo valt uit tabel 8.1 af te lezen. In 6.4 is evenwel op grond van de 

daar vermelde redenen geoordeeld dat de meetlat te hoog is gelegd. Toch verdient 

het aanbeveling dat de docent zich ervan vergewist of de leerlingenteams 

weloverwogen hebben afgezien van herschrijving.  
 

8.3.3 Aanpassing van de onderwijsleermaterialen 

 

Het werkboek voor de leerlingen 
Het is functioneel, zoals de docenten suggereren om de werkbladen in de tekst van 

het werkboek te integreren en om in het werkboek een tijdplan op te nemen met de 

door de leerlingen te leveren producten.  

Op het punt van het formuleren van een onderzoeksvraag moeten in het werkboek 

al bij de activiteit ‘beoordelen van het voorbeeldonderzoek’ de criteria voor een 

goede onderzoeksvraag worden geëxpliciteerd.  

In het werkboek moet de leerlingen in het kader van diezelfde activiteit een aantal 

reeksen van meetgegevens worden voorgelegd die zij op betrouwbaarheid moeten 

beoordelen. Het werkboek moet de leerlingen tevens opdragen om, indien zij de 

grafiek in het voorbeeldonderzoek onjuist achten, zelf een juiste grafiek te tekenen. 

 

Het draaiboek voor de docent 
Bij de start van de uitvoering van het onderwijsontwerp voor ‘leren onderzoeken’ 

voelen de docenten zich overspoeld door wat het draaiboek van hen vraagt. 

Gaandeweg de uitvoering waarderen zij in toenemende mate de door het draaiboek 

geboden structuur. Deze gegevens omtrent de waardering van het draaiboek geven 

geen aanleiding tot aanpassing daarvan. De nu volgende aanpassingen van het 

draaiboek zijn ingegeven door de uitkomst van de evaluatie van de 

onderwijsleerstrategie en de activiteiten van leerling en docent. 

De docent doet er goed aan bij de leerlingen die een juiste voorspelling van het 

verschijnsel in de demonstratieproef doen maar daarvoor een onjuiste verklaring 

geven, alsnog te bevragen over de verklaring van de voorspelling. Het draaiboek 

moet daarop attenderen. 

Het draaiboek moet de docenten voorhouden dat zij bij de introductie van en de 

reflectie op de activiteit ‘beoordelen van het voorbeeldonderzoek’ de 

kwaliteitseisen moeten bespreken die aan een onderzoeksvraag moeten worden 

gesteld. 

Het draaiboek moet de docenten eveneens voor het gidsexperiment en het 

beoordelen van het voorbeeldonderzoek attenderen op de noodzaak het ‘heen-en-
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weer denken’ tussen de scheikundige macro- en microwereld herhaald tot voorwerp 

van samenspraak met de leerlingen te maken.   

Het draaiboek moet erin voorzien dat de docenten in een scheikundeles de start van 

de deelname aan het internetsymposium begeleiden en  halverwege het symposium, 

met de leerlingen de voortgang van de internetdiscussie bespreken.  

Voorts moet de richtlijn worden opgenomen dat de docent zich ervan vergewist of 

de leerlingenteams weloverwogen beslissen over het herschrijven van hun 

onderzoeksverslagen.  

 

Website en internetsymposium 
Ten aanzien van de inrichting van de website en het internetsymposium geven de 

onderzoeksresultaten geen aanwijzingen voor de noodzaak van aanpassing. 

 

 

8.4 Discussie en conclusies 
 

De evaluatie van het tweede onderwijsontwerp voor ‘leren onderzoeken’ geeft 

slechts reden tot beperkte aanpassing van de onderwijsleerstrategie, de geplande 

activiteiten van leerling en docent en de onderwijsleermaterialen.  

Uitvoering van het tweede onderwijsontwerp voor ‘leren onderzoeken’ heeft laten 

zien dat leerlingen daadwerkelijk een onderzoeksplan kunnen opstellen waarin de 

afhankelijke en onafhankelijke variabele alsmede de controlevariabelen zichtbaar 

zijn. Hun plan is dan ook in zoverre te kwalificeren als ‘wetenschappelijk’. Dit 

weerspreekt de bevinding van Millar et al. (1994) dat leerlingen in 

onderzoeksopdrachten waarvoor een wetenschappelijke benaderingswijze nodig is, 

juist geen scientific approach kiezen. Dat leerlingen nu wel tot een 

‘wetenschappelijke’ aanpak komen, laat zich, ten eerste, verklaren door de 

inrichting van de onderwijsleerstrategie in het tweede onderwijsontwerp. Zij 

doorlopen een leerproces van oriëntatie op variabelen aan de hand van een 

gidsexperiment, kennisverwerving door het identificeren van variabelen in een 

voorbeeldonderzoek, en inzet van die kennis bij het maken van een onderzoeksplan. 

Een tweede verklaring is waarschijnlijk gelegen in de aandacht die in het ontwerp 

besteed is aan de motivatie van de leerlingen. De leerlingen worden in dat 

onderwijsontwerp sterk gestimuleerd tot het doen van eigen onderzoek; zij krijgen 

doelgericht de rol van onderzoekers. Een voorbeeldonderzoek met grote gebreken, 

die zij zelf kunnen vaststellen, geeft de leerlingen het gevoel het zelf veel beter te 

kunnen en stimuleert hen de houding van ‘eigenaar van het onderzoek’ aan te 

nemen.  

Het tweede onderwijsontwerp slaagt er in mindere mate in om leerlingen 

onderzoeksartikelen van voldoende kwaliteit te doen schrijven. Ongeveer tweederde 

van de leerlingen kunnen wel een onderzoeksartikel van voldoende kwaliteit 

schrijven, bijvoorbeeld het in Natuur & Techniek gepubliceerde artikel van de 

onderzoeksprijswinnaars Van der Kroon & Lincklaen Arriëns (2002). Het 

tekortschieten van de kwaliteit van de artikelen van de andere leerlingen betreft 

vooral de onderzoeksvragen, de grafische weergave van de meetgegevens en de 

reflectie op de betrouwbaarheid van die gegevens. Deze tekortkomingen nopen tot 

aanpassingen van het onderwijsontwerp. De aanname bij de opstelling van het 

tweede onderwijsontwerp dat vwo-5-leerlingen genoeg hebben aan een richtlijn met 

betrekking tot het formuleren van onderzoeksvragen houdt geen stand. Ook de 

veronderstelling dat zij voldoende kennis over grafieken bezitten, is niet juist. De 



Evaluatie van het tweede onderwijsontwerp als geheel 

  127   

smalle kennisbasis van de leerlingen omtrent betrouwbaarheid van meetgegevens 

laat zich kennen in het feit dat 1 op de 4 het begrip definieert als: ‘of je de resultaten 

gelooft’.  

Dat weinig leerlingen onderzoeksvragen van voldoende kwaliteit formuleren, is niet 

te wijten aan onduidelijkheid bij de leerlingen over het onderzoeksobject, zoals 

Blaxter et al. (1996) stellen. De leerlingen laten immers in hun werkplannen zien 

dat zij weten wat zij gaan meten. Een mogelijke verklaring kan zijn dat de 

leerlingen niet beseffen dat het legitiem is de aanvankelijk geformuleerde 

onderzoeksvraag lopende het onderzoek bij te stellen. Deze mogelijke verklaring 

berust op de observatie dat de onderzoeksvragen van alle leerlingen in de 

onderzoeksverslagen en onderzoeksartikelen identiek zijn aan die in de 

onderzoeksplannen.  

Het draaiboek in het tweede onderwijsontwerp vraagt van de docenten geen 

specifieke actie ter bevordering van de participatie door de leerlingen aan het 

internetsymposium. Dat is een bewuste ontwerpkeuze geweest (Moore & Kearsley, 

1996). De participatie is evenwel onder de norm gebleven. Daarom moet op die 

keuze worden teruggekomen.  

 

In het volgende hoofdstuk wordt de evaluatie van het tweede onderwijsontwerp 

gespiegeld aan het theoretisch perspectief (hoofdstuk 2) en zal op dat fundament de 

hoofdvraag worden beantwoord. 
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