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9  Het onderwijsontwerp in theoretisch perspectief 
 
 

 
 

 

9.1 Inleiding 
 

In de hoofdstukken 2 tot en met 4 is verslag gedaan van de theoretische zoektocht 

naar een model voor het ontwerpen van scheikundeonderwijs voor ‘leren 

onderzoeken’ en het proces van het opstellen en evalueren van een eerste 

onderwijsontwerp in dialoog met 5 scheikundedocenten. Op basis hiervan is het 

tweede onderwijsontwerp voor ‘leren onderzoeken’ opgesteld, waarvan 

totstandkoming en inhoud zijn beschreven in hoofdstuk 5. De hoofdstukken 6, 7 en 

8 behandelen achtereenvolgens de uitvoering van het tweede ontwerp in de 

scheikundeonderwijspraktijk van vwo-5-leerlingen en hun docenten, de 

leerresultaten die de leerlingen hierdoor hebben geboekt en de  evaluatie van dit 

ontwerp als geheel. 

In dit hoofdstuk wordt op basis van de uitkomsten van de evaluatie van het tweede 

onderwijsontwerp de hoofdvraag van dit proefschrift – welke kenmerken maken een 

ontwerp van scheikundeonderwijs voor leren onderzoeken in de Tweede Fase van 

het vwo effectief? – beantwoord. Daartoe wordt de gebleken effectiviteit van het 

tweede ontwerp gespiegeld aan het model dat aan dit ontwerp ten grondslag ligt. 

Deze spiegeling leidt tot verfijning van het model. Op basis van het aangepaste 

model worden de beoogde richtlijnen voor het ontwerpen van dat onderwijs 

opgesteld (9.2). Tenslotte blikt de onderzoekster terug op het onderzoeksdesign en 

doet zij suggesties voor verder onderzoek (9.3).  

 

 

9.2 Scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’  
 

9.2.1 Kenmerken van een effectief onderwijsontwerp voor ‘leren onderzoeken’ 
De evaluatie van het tweede onderwijsontwerp voor ‘leren onderzoeken’ in de 

praktijk (hoofdstukken 6, 7 en 8) leert, dat dit prototypische ontwerp ‘functioneert’, 

dat wil zeggen: uitvoerbaar is en in hoge mate de beoogde leerresultaten oplevert. 

Aannemelijk is dat het ‘functioneren’ van het tweede ontwerp is toe te schrijven aan 

de drie wezenlijke kenmerken ervan.  

1. Het ontwerp plaatst de leerlingen in een nagebootste, ‘authentieke’, 

onderzoekspraktijk waarin zij zelf de rol van onderzoeker vervullen. In een 

compleet onderzoeksproces onderzoeken zij in teams een probleem dat door 

henzelf en de docent als ‘echt’ wordt ervaren. Zij handelen als ‘onderzoekers’: 

formuleren onderzoeksvragen, stellen onderzoeksplannen op, voeren die uit, 
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rapporteren en publiceren de onderzoeksresultaten. De nauwkeurigheid, 

betrouwbaarheid en geldigheid van de onderzoeksresultaten worden tot 

voorwerp van een kritische samenspraak tussen de onderzoeksteams gemaakt.  

2. De functies van een leerproces: motivatie, oriëntatie, acquisitie, applicatie en 

reflectie, zijn in de onderwijsleerstrategie van het ontwerp toegesneden op de in 

het model van scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’ onderscheiden 

categorieën ‘willen’, ‘weten’ en ‘kunnen’.  

3. Het ontwerp legt door een samenstel (samenhang en volgorde) van daartoe 

strekkende activiteiten: introductie, demonstratieproef, gidsexperiment en 

beoordeling van een voorbeeldonderzoek, de noodzakelijke basis voor het zelf 

doen van onderzoek door de leerlingen.  

 

Het tweede onderwijsontwerp stoelt op een door de onderzoekster aan de hand van 

theoretische inzichten opgesteld model voor het ontwerpen van 

scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’ (figuur 2.3). De in dit model 

onderscheiden categorieën ‘weten’ en ‘kunnen’ zijn ontleend aan het PACKS-

model van Millar et al. (1994). In het kader van de opstelling van het tweede 

onderwijsontwerp is het object ‘empirische bewijsvoering’ verder uitgewerkt in de 

begrippen nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en geldigheid. De reden daarvoor was 

dat in het onderzoek naar de beginsituatie van de leerlingen hun begrip van 

empirische bewijsvoering duidelijk tekort bleek te schieten. In verband daarmee is 

toen tevens de categorie ‘kunnen’ nader gespecificeerd met betrekking tot 

variabelen, meten en concluderen. De op die wijze bewerkte categorieën ‘weten’ en 

‘kunnen’ van het PACKS-model zijn in de evaluatie functioneel gebleken voor het 

ontwerpen van onderwijs voor ‘leren onderzoeken’. 

Wat echter in het PACKS-model geheel ontbreekt en door de onderzoekster in het 

kader van de theoretische verkenning is toegevoegd, is de categorie ‘willen’. Aan 

zowel de literatuur (2.2.3) als de uitkomsten van het onderzoek naar de 

beginsituatie van de leerlingen (4.4) werden met betrekking tot deze categorie 4 aan 

het onderwijsontwerp te stellen voorwaarden ontleend: de leerlingen doen een 

compleet onderzoek, het onderzoek is deels open, het betreft ‘iets onbekends’ en het 

vergt een wetenschappelijk aanpak. Ook deze uitbreiding van het PACKS-model is 

functioneel gebleken. De leerlingen beleven de verwerving van kennis en 

vaardigheid, het aanleren van een ‘onderzoekshouding’, het leren communiceren en 

publiceren over onderzoek en de daarmee gepaard gaande emoties als een 

gezamenlijk doorlopen en stimulerend proces. 

Tenslotte werd aan het PACKS-model een dimensie toegevoegd: het concept van de 

nagebootste onderzoekspraktijk (Bulte et al. 2004) en de daarbinnen te voeren 

critical discourse in een onderzoeksgemeenschap (2.2.4). Hierboven is het 

aannemelijk genoemd dat het nabootsen van een echte onderzoekspraktijk er toe 

heeft bijgedragen dat het onderwijsontwerp ‘functioneert’. Weliswaar is gebleken 

dat de beoogde kritische samenspraak bij de uitvoering van het tweede 

onderwijsontwerp onvoldoende uit de verf is gekomen, maar dat noopt op zichzelf 

niet tot wijziging van het model voor het ontwerpen van scheikundeonderwijs voor 

‘leren onderzoeken’. Immers, voor zover de leerlingen aan het internetsymposium 

hebben deelgenomen, heeft dat aantoonbaar aan de leerresultaten bijgedragen. 

Deze reflectie leidt tot een verfijning van het model voor het ontwerpen van 

scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’ in de Tweede Fase van het vwo. Het 

aangepaste model is opgenomen in figuur 9.1.  
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een compleet onderzoek doen, 

een deels open onderzoek doen, 

‘iets onbekends’ onderzoeken en 

wetenschappelijk onderzoeken 

bepalen: 

gericht op: 

-probleem interpreteren 

-variabelen identificeren, selecteren 

-meetinstrument kiezen 

-praktisch handelen 

-experimenten herhalen 

-gegevens verwerken 

-geldigheid conclusie bepalen 

gericht op: 

-relevante vakkennis 

-praktisch handelen 

-nauwkeurigheid, 

betrouwbaarheid en geldigheid 

-onderlinge betrekkingen  

daartussen 

PACKS-model: 

willen 

kunnen weten 

cyclisch en iteratief onderzoeksproces 

onderzoeksresultaten 

kritische samenspraak in onderzoeksgemeenschap van klassen/scholen 

‘nieuw’ weten, kunnen en willen 

(nagebootste) onderzoekspraktijk 

 

leerlingen onderzoeken hetzelfde probleem 

 
Figuur 9.1: Aangepaste model voor het ontwerpen van scheikundeonderwijs voor ‘leren 

onderzoeken’ in de Tweede Fase van het vwo. 
 

De conclusie is dat de effectiviteit van een ontwerp van scheikundeonderwijs voor 

‘leren onderzoeken’ in belangrijke mate wordt bepaald door de hoge mate van 

authenticiteit van de onderzoekshandelingen van de leerlingen. Zij werken in een 

compleet onderzoeksproces aan een ‘echt’ probleem binnen een gesimuleerde 
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onderzoeksgemeenschap. Om dit te kunnen realiseren dienen de leerlingen door 

inleidende en ondersteunende activiteiten op het zelf doen van onderzoek te worden 

voorbereid. De onderwijsleerstrategie moet op elk van de categorieën ‘weten’, 

‘kunnen’ én ‘willen’ worden toegesneden. Hiermee zijn de kenmerken benoemd die 

een ontwerp van scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’ in de Tweede Fase 

van het vwo effectief maken. 

 

9.2.2 Richtlijnen voor het ontwerpen van scheikundeonderwijs voor ‘leren 

onderzoeken’ 
Op basis van het aangepaste model (figuur 9.1) worden de voorlopige richtlijnen 

(2.3.2) nu omgezet in theoretisch én praktisch gefundeerde richtlijnen voor het 

ontwerpen van scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’ in de Tweede Fase 

van het vwo. Deze richtlijnen betreffen het proces van ontwerpen van onderwijs 

voor ‘leren onderzoeken’ (1) alsmede de inhoud van het ontwerp ten aanzien van de 

leerling (2) en de docent (3). 

 

1.  Richtlijnen voor het proces van ontwerpen: 
a. ontwerp in samenspraak met docenten 

b. zorg dat de docent onderzoeken verstaat als een cyclisch en iteratief proces; 

c. zorg dat de docent empirische bewijsvoering begrijpt in relatie tot alle fasen van 

een onderzoek; 

d. creëer een (nagebootste) onderzoekspraktijk voor de leerlingen; 

e. specificeer leerdoelen voor relevante vakinhoudelijke kennis en empirische 

bewijsvoering;  

f. bepaal de klassikale, individuele en zelfstandige (al dan niet groepsgewijs uit te 

voeren) activiteiten; 

g. controleer of de benodigde vakinhoud beschikbaar of te verwerven is; 

h. controleer of kennis omtrent empirische bewijsvoering beschikbaar of te 

verwerven is; 

i. controleer de uitvoerbaarheid van het onderwijsontwerp; 

j. controleer het door de leerlingen behaalde leerresultaat. 

 

2. Richtlijnen voor de inhoud van het ontwerp ten aanzien van de  leerling: 
a. het ontwerp stelt de leerling in staat in een (nagebootste) onderzoekspraktijk een 

onderzoek uit te voeren; 

b. de onderzoeksopdracht heeft een deels open karakter; 

c. de leerlingen onderzoeken hetzelfde onderzoeksprobleem; 

d. de onderzoeksopdracht behelst dat leerlingen in teamverband een compleet 

onderzoek naar ‘iets onbekends’ doen: onderzoeksvraag formuleren, 

onderzoeksmethode bepalen, experimenteren, rapporteren en publiceren; 

e. het ontwerp doet een beroep op al bij de leerlingen aanwezige vakinhoudelijke 

kennis, experimentele vaardigheden en kennis omtrent empirische 

bewijsvoering; 

f. het ontwerp stelt de leerlingen in staat om een kritische dialoog met andere 

onderzoekers over de onderzoeksresultaten te voeren. 

 

3. Richtlijnen voor de inhoud van het ontwerp ten aanzien van de docent: 
a. het ontwerp voorziet erin dat (en geeft aanwijzingen voor de wijze waarop) de 

docent de leerdoelen ten overstaan van de leerlingen expliciteert; 
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b. het ontwerp voorziet erin dat (en geeft aanwijzingen voor de wijze waarop) de 

docent de leerlingen in staat stelt om een verband tussen de (relevante) 

scheikundekennis en de belevingswereld van de leerling te onderkennen; 

c. het ontwerp voorziet erin dat (en geeft aanwijzingen voor de wijze waarop) de 

docent de leerlingen in staat stelt om een verband tussen de (relevante) 

scheikundekennis, het praktisch handelen en de kennis omtrent empirische 

bewijsvoering te leggen; 

d. het ontwerp voorziet erin dat (en geeft aanwijzingen voor de wijze waarop) de 

docent de leerlingen een functionele afwisseling van individuele, in 

teamverband uit te voeren en klassikale activiteiten biedt; 

e. het ontwerp voorziet erin dat (en geeft aanwijzingen voor de wijze waarop) de 

docent regelmatig met de leerlingen reflecteert over de voortgang van het proces 

om motivatie, begrijpen en vaardigheid te ondersteunen;  

f. het ontwerp stelt de docent in staat om een onderzoeksgemeenschap van 

leerlingen van verscheidene scholen te doen functioneren. 

 

Aan de hand van deze richtlijnen en naar het prototypische voorbeeld van (de 

structuur van) het ‘diffusie’-onderwijsontwerp zijn inmiddels, samen met de 

scheikundedocenten van het netwerk, onderwijsontwerpen voor 'leren onderzoeken' 

door vwo-5-leerlingen voor twee andere thema’s ontworpen. Dat is nodig omdat het 

onderzoeksthema ‘diffusie’ na gebruik in 2002 niet meer ‘iets onbekends’ voor 

leerlingen en docenten is (en dus niet voldoet aan de gestelde richtlijnen). De twee 

nieuwe onderwijsontwerpen betreffen de onderzoeksprojecten ‘Traditionele en 

moderne zeep: waswerking’ en ‘Cola and Teeth’. Ze zijn in de schooljaren 2002-

2003 en 2003-2004 uitgevoerd door respectievelijk 9 en 19 scheikundedocenten van 

8 en 16 scholen en 60 en 140 vwo-5-leerlingenteams. De leerlingen onderzoeken in 

het eerstgenoemde onderzoeksproject of de advertentieclaim “Dove zeep bevat een 

kwart hydraterende crème” betekent dat deze moderne zeep minder waskracht heeft 

dan een traditionele zeep (groene zeep). In het tweede onderzoeksproject 

onderzoeken de leerlingen de invloed van cola op tanderosie. Bij deze twee 

ontwerpen zijn enkele aanpassingen aangebracht, die gebaseerd zijn op de evaluatie 

van het ‘diffusie’-onderwijsontwerp. Zie voor beide ontwerpen: 

www.onderwijscentrum.vu.nl/internetsymposium.  

Het onderzoek naar de uitvoering van deze onderwijsontwerpen maakt geen deel uit 

van het in dit proefschrift gepresenteerde onderzoek. Het wijst uit dat net als in het 

‘diffusie’-onderwijsontwerp de voor docenten en de leerlingen geplande activiteiten 

uitvoerbaar zijn. Bovendien blijkt de graad van participatie van de leerlingen in de 

internetdiscussie over de resultaten van het zeeponderzoek (98%) hoger te zijn dan 

die in het diffusieonderzoek (87%). In het draaiboek voor de docent betreffende het 

zeepproject is de eerder (8.3.3) aanbevolen aanpassing in de activiteiten van de 

docent ten aanzien van het internetsymposium doorgevoerd. De leerlingen maakten 

de start in het internetsymposium in een scheikundeles en halverwege het 

symposium (drie weken later) besprak de docent de voortgang in de 

internetdiscussie met de teams. De leerlingen hebben dus meer sturing gekregen. De 

gemiddelde waardering door de leerlingen van het internetsymposium blijkt hoger 

(7,2) dan in het diffusieproject (6,5). Hoewel een verband tussen het een en het 

ander niet is vastgesteld, lijkt de meer gestructureerde aanpak in het 

internetsymposium beter te werken dan de open aanpak van Moore & Kearsley 

(1996).  
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Voor het ‘Cola and Teeth’ onderzoeksproject is de onderzoeksomgeving uitgebreid 

tot een groter aantal scholen, in en buiten Nederland. In verband hiermee is het 

werkboek in het Engels gesteld en is Engels de voertaal voor het symposium, de 

onderzoeksverslagen en onderzoeksartikelen. Voor de uitvoerbaarheid leverde 

Engels als voertaal geen problemen op. 

 

De resultaten ten aanzien van de uitvoerbaarheid van de drie onderwijsontwerpen 

(diffusie, zeep en cola) maken de volgende conclusies aannemelijk:  

1. Het beschreven model (figuur 9.1 en 9.2.2) is functioneel voor het ontwerpen 

van scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’ door vwo-5-leerlingen met 

betrekking tot uiteenlopende scheikundige onderwerpen; 

2. Aan de kenmerken van het onderwijsontwerp ‘Diffusie: bewegende deeltjes’ 

komt een voorbeeldfunctie toe voor het ontwerpen van scheikundeonderwijs 

voor ‘leren onderzoeken’ door vwo-5-leerlingen in het algemeen; 

3. Het aan de onderwijsontwerpen ten grondslag liggende model biedt een 

bruikbaar patroon voor scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’ in andere 

fasen van het vwo-curriculum. Het model kan een rol spelen bij de ontwikkeling 

van een nieuw scheikundecurriculum zoals geopperd door Bulte, Klaassen, 

Westbroek, Stolk, Prins, Genseberger, De Jong & Pilot (2002). Hierbij valt 

vanzelfsprekend te denken aan de eindfase, waarin leerlingen een 

profielwerkstuk moeten maken. Het is evenwel van belang dat leerlingen ook al 

vóór 5-vwo het complexe, cyclische en iteratieve, proces dat eigen is aan 

onderzoek leren onderkennen. De complexiteit van het doen van onderzoek 

vergt dat in het curriculum van scheikundeonderwijs herhaaldelijk wordt 

geoefend met ‘leren onderzoeken’. 

 
 

9.3 Reflectie op het onderzoeksdesign 
 

9.3.1 Onderzoeksmethode en onderzoeksopzet 

De gebezigde onderzoeksmethode is die van ontwikkelingsonderzoek en omvat een 

fase van verkennen, een fase van ontwerpen, twee cyclische fasen van uitvoeren, 

evalueren en bijstellen, en een fase van reflecteren. Deze methode van onderzoek is 

bruikbaar en effectief gebleken. Zij heeft een prototypisch ontwerp van 

scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’ in de Tweede Fase van het vwo 

opgeleverd en geleid tot een model met richtlijnen voor het ontwerpen van dit 

scheikundeonderwijs.  

De voorgenomen onderzoeksopzet heeft al direct bij het verkennend onderzoek naar 

de beginsituatie van de scheikundedocenten bij het ontwikkelen van onderwijs voor 

‘leren onderzoeken’ een wijziging ondergaan. De reden hiervan was, dat de 

docenten vrijwel uitsluitend ervaring bleken te hebben met praktisch werk in de 

vorm van scheikundepractica. Om toch de beginsituatie van de docenten ten 

aanzien van het ontwikkelen van onderwijs voor ‘leren onderzoeken’ te kunnen 

achterhalen, besloot de onderzoeker af te wijken van de geplande onderzoeksopzet. 

De afwijking houdt in dat het ontwerpen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van het 

eerste onderwijsontwerp naar voren zijn gehaald. Hierna is, geheel volgens plan, het 

verkennende onderzoek naar de beginsituatie van ‘leren onderzoeken’ bij Tweede 

Fase vwo-4-leerlingen uitgevoerd.  

Bij het verkennen van de beginsituatie van zowel de docenten als  de leerlingen zijn 

verscheidene instrumenten gebruikt. De hiermee verzamelde gegevens zijn in alle 
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gevallen onafhankelijk door twee onderzoekers geanalyseerd en geïnterpreteerd. 

Aan de hand van de resultaten van het onderzoek naar de beginsituatie van de 

leerlingen bij ‘leren onderzoeken’ alsmede de bevindingen van de evaluatie van het 

eerste onderwijsontwerp in de praktijk heeft de onderzoeker vervolgens, conform de 

onderzoeksopzet, in dialoog met de scheikundedocenten van het netwerk een 

tweede onderwijsontwerp gemaakt.  

Vervolgens zijn uitvoerbaarheid en leerresultaten van het tweede onderwijsontwerp 

onderzocht in 5 vwo-5-scheikundeklassen bij 5 scheikundedocenten – 3 

netwerkdocenten en 2 niet-netwerkdocenten – op 4 verschillende scholen. De 

onderzoeksinstrumenten, die in deze vijf casus zijn toegepast, geven een 

informatierijk beeld; de inzet van verscheidene meetinstrumenten (triangulatie) bij 

elke onderzoeksvraag heeft geleid tot onderzoeksuitkomsten met zeggingskracht. 

Alle kwalitatieve gegevens zijn onafhankelijk door de onderzoeker en een 

medeonderzoeker geanalyseerd en geïnterpreteerd. Voor het kwantitatieve deel van 

het onderzoek, betreffende de onderzoeksverslagen en onderzoeksartikelen van de 

leerlingen, hebben eveneens twee onderzoekers de coderingen onafhankelijk van 

elkaar uitgevoerd. De  interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is acceptabel. Dit geldt 

ook voor de codering van de antwoorden in de toets ‘Nauwkeurig en betrouwbaar 

experimenteren’. Voor het verhogen van de betrouwbaarheid van de toets zelf 

behoeft dit instrument vervolmaking.  

De strategie achter de onderzoeksmethode, het ontwerpen van onderwijs voor ‘leren 

onderzoeken’ in dialoog met scheikundedocenten, werkt en is vruchtbaar gebleken.   

  

9.3.2 Verder onderzoek 
Het prototypische onderwijsontwerp refereert aan scheikundeonderzoek waarvoor 

experimenteren en meten kenmerkend zijn. Met het oog op de verdere ontwikkeling 

van scheikundeonderwijs voor 'leren onderzoeken' is het wenselijk dat ook andere 

onderzoekspraktijken van scheikundeonderzoekers tot uitgangspunt voor 

onderwijsontwerpen worden genomen, bijvoorbeeld op het gebied van synthese, 

biochemie en forensische scheikunde. Er is vervolgonderzoek nodig om de 

effectiviteit van zulke ontwerpen te bepalen en op grond daarvan het model voor het 

ontwerpen van scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’ nader op 

functionaliteit te toetsen. 

Ten tweede is het gewenst dat in toekomstige onderwijsontwerpen voor ‘leren 

onderzoeken’ een belangrijker plaats ingeruimd wordt voor een kritische dialoog 

tussen de leerlingen over hun onderzoeksresultaten. Het onderwijsontwerp moet zo 

zijn ingericht dat de wijze van deelname aan die dialoog door de leerlingen nog 

meer als een probleem van henzelf wordt ervaren, een inzicht dat ontleend is aan 

Lijnse & Klaassen (2004). In het beschreven model is deze deelname nog sterk 

afhankelijk van de publicatie in en de onderzoeksprijs van Natuurwetenschappen & 

Techniek. Onderzocht moet worden hoe kan worden bewerkstelligd dat leerlingen 

nog meer een motief hebben om kritisch op hun onderzoeksresultaten te reflecteren. 

Ten derde is verder onderzoek gewenst naar het leerproces van de docenten bij het 

zelf ontwerpen van scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’. Docenten 

ontwerpen natuurlijk dagelijks activiteiten voor hun onderwijspraktijk. Zij leggen 

hieraan veeleer praktijkkennis dan theoretische kennis ten grondslag. Toekomstig 

onderzoek moet meer inzicht geven in hoe docenten praktijkkennis en theoretische 

kennis kunnen inzetten bij het zelf ontwerpen van scheikundeonderwijs voor ‘leren 

onderzoeken’.  
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Ten vierde is meer kennis nodig over de functionaliteit van het model en de 

deugdelijkheid van de opgestelde richtlijnen voor het ontwerpen van 

scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’ ten aanzien van Tweede Fase havo-

leerlingen alsmede ten aanzien van belendende bètavakken. Deze kennis is nodig 

met het oog op de integratie van Tweede Fase bètaonderwijs voor ‘leren 

onderzoeken’. 

De noodzaak van zulk onderzoek spreekt ook uit de volgende twee bevindingen van 

Van Koten, De Kruijf, Driesen, Kerkstra & Meinema (2002) betreffende het imago 

van het schoolvak scheikunde:  
“Ze [de leerlingen] zien geen relatie met de andere natuurwetenschappelijke vakken 

…”; “Er is een kloof tussen het beeld dat de schoolscheikunde presenteert van de 

moderne chemie en de huidige stand van het vakgebied in wetenschap en 

bedrijfsleven” (blz.8). 

Ten vijfde verdient verder onderzoek het probleem dat leerlingen in hun denken 

niet goed weten te pendelen tussen macro- en microwereld, tussen stof- en 

deeltjesniveau. Op dit pendelen tussen macro- en microwereld heeft betrekking de 

door Knippels (2002) toegepaste yo-yo learning and teaching strategy. Het verdient 

aanbeveling te onderzoeken of deze strategie, door haar succesvol toegepast op 

onderwijs in de genetica, ook bij toepassing in de onderwijsleerstrategie voor ‘leren 

onderzoeken’ vruchten afwerpt. 

Tenslotte moet verder worden onderzocht hoe het leerdoel ten aanzien van 

betrouwbaarheid bij het doen van onderzoek doeltreffender in het onderwijsontwerp 

kan worden geoperationaliseerd.  

 

 

9.4 Slot  
 

Vwo-leerlingen hebben niet voor niets een bètaprofiel gekozen. In die keuze komt 

een wetenschappelijke interesse tot uiting, die mogelijk verder gevoed kan worden 

door activiteiten waarin zij, in een (nagebootste) onderzoeksgemeenschap, ‘leren 

onderzoeken’. Dat scheikunde een dynamisch vak is en een creatieve uitdaging 

inhoudt (Velthorst, 2004) kunnen leerlingen ervaren door zelf ‘echt’ onderzoek te 

doen.  

‘Willen’, ‘weten’ en ‘kunnen’ zijn onlosmakelijk verbonden in het proces van 

‘leren onderzoeken’ door vwo-5-leerlingen in het schoolvak scheikunde. Vwo-5-

leerlingen willen en kunnen in dit vak ‘leren onderzoeken’. De scheikundedocenten 

uit het netwerk vinden ‘leren onderzoeken’ door vwo-5-leerlingen werkelijk van 

belang; dit ondersteunt een overeenkomstige bevinding van Van Driel (2003). Deze 

drie noties maken samen duidelijk dat de curriculumeis ‘leren onderzoeken’ voor de 

Tweede Fase vwo niet alleen een schone wens weerspiegelt, maar realistisch is.  

De ‘onderzoeksvaardigheden’ in de bètaleerplannen dienen evenwel te worden 

herzien. In de eindtermen voor ‘leren onderzoeken’ moeten begrip van het cyclische 

en iteratieve karakter van het doen van onderzoek en begrip van empirische 

bewijsvoering een duidelijke plaats krijgen. 


