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Samenvatting 
 

Dit proefschrift doet verslag van een onderzoek gericht op het identificeren van 

kenmerken die een ontwerp van scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’ in 

het vwo effectief maken. Het proefschrift bestaat uit negen hoofdstukken.  

 

Inleiding (1) 
De centrale onderzoeksvraag luidt: 

Welke kenmerken maken een ontwerp van scheikundeonderwijs voor ‘leren 

onderzoeken’ in de Tweede Fase van het vwo effectief? 

Onderzoeksvaardigheden maken in de Tweede Fase van het vwo deel uit van het 

examenprogramma voor de bètavakken. Zowel nationaal als internationaal is er bij  

leerplanontwikkelaars en onderwijsonderzoekers consensus over het belang van het 

verwerven van onderzoeksvaardigheden door leerlingen. Docenten hebben 

vooralsnog weinig grip op de leerdoelen van ‘leren onderzoeken’. Zij weten niet 

goed welke opdrachten, instructie en begeleiding het leerproces bij ‘leren 

onderzoeken’ effectief doen zijn en waarop de beoordeling zich moet richten. Het 

natuurwetenschappelijk onderwijsonderzoek heeft nog geen didactisch adequate 

aanpak voor het ‘leren onderzoeken’ in het schoolvak scheikunde opgeleverd. Het 

gepresenteerde onderzoek doet een poging om in deze lacune te voorzien. Om de 

onderwijspraktijk doelmatig te kunnen betrekken in het onderzoek, vormde de 

onderzoekster met 5 scheikundedocenten van verschillende scholen een 

‘docentennetwerk’. 

 

Theoretisch perspectief en onderzoeksdesign (2)  
Gekozen is voor ontwikkelingsonderzoek met daarin een verkennende fase, een 

ontwerpgerichte fase, een fase van toetsing in de onderwijspraktijk en een fase van 

identificatie van kenmerken die een onderwijsontwerp voor ‘leren onderzoeken’ 

effectief maken. 

Op grond van de theoretische verkenning wordt het doen van onderzoek beschouwd 

als een cyclische, iteratieve, sociale en persoonsgebonden activiteit, waarvoor niet 

een bepaalde methode of opeenvolging van handelingen geldt. Voorts is een model 

voor het ontwerpen van scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’ 

geconstrueerd. In dit model zijn de leerlingen ‘onderzoekers’ binnen een 

nagebootste ‘onderzoeksgemeenschap’. Zij werken in teams aan hetzelfde 

onderzoeksprobleem en doorlopen een onderzoeksleerproces waarin zij zelf 

onderzoeksvragen stellen, een onderzoeksplan opstellen en uitvoeren alsmede hun 

onderzoekresultaten in kritische samenspraak met ‘medeonderzoekers’ evalueren. In 

dit proces van onderzoeken én leren zullen de leerlingen ‘willen’, ‘weten’ en 

‘kunnen’ inzetten in het verwerven van (voor hen) ‘nieuw’ weten en kunnen. Het 

inzicht dat ‘leren onderzoeken’ moet geschieden in een ‘onderzoeksgemeenschap’ 

vindt steun in de sociaalconstructivistische visie. Deze visie houdt tevens in dat het 

te ontwerpen onderwijs moet aansluiten bij wat de leerlingen ‘willen’ en al ‘weten’ 

en ‘kunnen’. Nader literatuuronderzoek betreffende het ‘willen’, ‘weten’ en 

‘kunnen’ van leerlingen bij het doen van onderzoek heeft voor het ‘willen’ slechts 

geleid tot inzichten over motivatie van leerlingen bij leren in het algemeen. Ten 

aanzien van de onderdelen ‘weten’ en ‘kunnen’ is aangenomen dat het procedural 

and conceptual knowledge in science (PACKS)-model een geschikt raamwerk is om 

deze onderdelen te concretiseren in een ontwerp van scheikundeonderwijs voor 

’leren onderzoeken’. ‘Weten’ en ‘kunnen’ bij het doen van onderzoek houdt volgens 
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dit model in dat leerlingen doel en aard van de onderzoekstaak, relevante vakkennis 

en empirische bewijsvoering moeten begrijpen om de taak goed te kunnen 

uitvoeren. 

Gekozen is voor een ontwerpstrategie waarin een wisselwerking tussen theorie en 

praktijk plaatsvindt. Aan deze keuze is gestalte gegeven door vorming van een 

netwerk van de onderzoekster en 5 scheikundedocenten. De verwachting was dat de 

samenwerking in het netwerk zou leiden tot een ontwerp voor ‘leren onderzoeken’ 

dat in de praktijk van het scheikundeonderwijs uitvoerbaar is en waardoor leerlingen 

daadwerkelijk ‘leren onderzoeken’. 

De theoretische verkenning heeft voorlopige richtlijnen voor het ontwerpen van 

scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’ opgeleverd.  

 

Beginsituatie docenten en het eerste onderwijsontwerp (3) 

Uit het verkennende onderzoek naar de feitelijke praktijk van de docenten bij het 

onderwijzen van ‘onderzoeksvaardigheden’ aan bovenbouwleerlingen is gebleken, 

dat zij vrijwel uitsluitend ervaring hebben met receptmatige practica die verificatie 

van theorie en het verwerven van experimenteel handelen tot doel hebben. Daarom 

is de ontwerpgerichte fase van het onderzoek naar voren gehaald: een onderzoek 

naar het ontwerpen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van een eerste 

onderwijsontwerp voor ‘leren onderzoeken’. In netwerkbijeenkomsten zijn acht 

onderzoeksopdrachten ontworpen. De uitvoering van drie van deze opdrachten in 

vwo-4-klasssen is geobserveerd en vervolgens besproken in de bijeenkomsten. Van 

alle bijeenkomsten van de docenten zijn verslagen gemaakt, geanalyseerd en 

geïnterpreteerd; het resultaat is ter verificatie aan de docenten voorgelegd. Hieruit 

blijkt dat de aanpak van de docenten bij het ontwerpen van onderzoeksopdrachten 

als volgt is te karakteriseren: 

-  de docenten willen eerst in onderling overleg de eisen bepalen die zij stellen aan 

onderzoeksopdrachten; 

-  zij vinden dat het leerproces waarbij leerlingen ‘leren onderzoeken’ het beste 

kan  plaatsvinden door hen daadwerkelijk onderzoek te laten doen; 

-  zij vinden dat leerlingen vrijheid en verantwoordelijkheid moeten krijgen bij het 

plannen en uitvoeren van onderzoeksopdrachten; 

-  zij laten onderzoeksopdrachten aansluiten bij onderwerpen in het leerboek; 

-  zij kiezen voor kleinschalige veranderingen in de praktijk van hun onderwijs; 

-  zij achten sturing en kwaliteitsbewaking van het leerproces van groot belang. 

Ten aanzien van het onderzoek naar de uitvoering van de onderzoeksopdrachten in 

de klas is geconcludeerd, dat de docenten zich in de eerste plaats richten op de 

praktische uitvoerbaarheid, dan op de begeleidingsstrategie en tenslotte op waar het 

allemaal om begonnen is: de kwaliteit van het onderzoeken.  

De verkennende fase van het onderzoek levert de volgende eisen voor het tweede 

onderwijsontwerp op: 

a.  het onderwijsontwerp moet de idee van een ‘onderzoeksgemeenschap’ van de 

leerlingen operationaliseren; 

b. nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en geldigheid (hierna afgekort tot: n, b en g) 

moeten een belangrijke plaats in het onderwijsleerproces innemen; 

c. met betrekking tot vakinhoudelijke kennis en empirische bewijsvoering moeten 

de leerdoelen worden gespecificeerd en geëxpliciteerd; 

d. het ontwerp moet bijdragen aan het eigen inzicht van de docenten in de 

betekenis van n, b en g in empirische bewijsvoering alsmede in de didactische 

aspecten daarvan; 
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e. strategie en inhoud van de begeleiding van de leerlingen ten aanzien van het doel 

van de onderzoeksopdracht, de relevante vakinhoudelijke kennis en de 

empirische bewijsvoering moeten worden vastgelegd; 

f.  het ontwerp moet ten aanzien van elk van de geplande activiteiten van de 

leerlingen bepalen waar wel of geen differentiatie nodig is. 

 

Beginsituatie van de leerlingen bij ‘leren onderzoeken’ (4) 
In het verkennende onderzoek naar de beginsituatie hebben 148 leerlingen uit 7 

verschillende vwo-4-klassen zelfstandig in groepjes van twee of drie een 

onderzoeksopdracht (mineraalwater of droogmiddelen) uitgevoerd. Van één groepje 

van 2 leerlingen uit iedere klas, zijn de gesprekken bij het maken en uitvoeren van 

hun werkplan op geluidsband opgenomen. Deze groepen zijn eveneens 

geobserveerd. Tijdens de uitvoering van het werkplan zijn 47 leerlingen 

geïnterviewd over hun motivatie betreffende onderzoek doen. Verder zijn de 

werkplannen en verslagen van de leerlingen ingenomen om inzicht te krijgen in hun 

begrip van het onderzoeksdoel, de relevante vakinhoudelijke kennis en de 

empirische bewijsvoering, de drie eerder genoemde begripsdomeinen uit het 

PACKS-model. De leerlingen blijken moeite te hebben met: het doorgronden van 

het onderzoeksdoel, het identificeren van relevante variabelen, het opstellen van een 

adequate onderzoeksmethode en het bijstellen van een inadequate methode. Verder 

hebben de leerlingen weinig kennis van nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en 

geldigheid in een onderzoek.  

De motivatie van leerlingen voor het doen van onderzoek wordt beïnvloed door:  

-  de vrijheid van handelen die zij in het onderzoek krijgen; 

-  begrip van waar zij mee bezig zijn; 

-  of zij ‘iets nieuws’ leren; 

-  afwisseling van zelf onderzoeken en andere activiteiten in de scheikundelessen. 

Het onderzoek leidt tot aanvullende eisen voor het onderwijsontwerp: het 

onderwijsontwerp moet de leerlingen in staat stellen: 

g. een ‘echt’ onderzoek naar ‘iets onbekends’ te plannen en uit te voeren, alsmede 

daarover te rapporteren; een ‘wetenschappelijke’ benadering te kiezen; te blijven 

begrijpen waarmee zij bezig zijn, reden waarom de onderzoeksopdracht een niet 

geheel open karakter moet hebben;  

h. het onderzoeksprobleem (het onderzoeksdoel en de onderzoeksmethode) te 

doorgronden; 

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

j.  de al bij hen aanwezige experimentele vaardigheden in te zetten; 

k. nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en geldigheid te doorgronden. 

 

Het tweede onderwijsontwerp voor ‘leren onderzoeken’ (5) 
In de ontwerpgerichte fase van het onderzoek is het tweede onderwijsontwerp voor 

‘leren onderzoeken’ opgesteld. Dit geschiedde aan de hand van de voorlopige 

richtlijnen, die voortgekomen zijn uit de theoretische verkenning, en de hiervoor 

onder a-k vermelde eisen. Dit ontwerp omvat de onderwijsleerstrategie, de geplande 

activiteiten van de leerlingen en de docent, en de onderwijsleermaterialen.  

De ontworpen onderwijsleerstrategie omvat de volgende fasen: 

1. oriëntatie op scheikundeonderzoek en het onderzoeksprobleem, inclusief 

motivatie; 

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

3. oriëntatie op en acquisitie van praktisch handelen, inclusief motivatie; 
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4. oriëntatie op en acquisitie van de begrippen nauwkeurigheid (n), betrouw-

baarheid (b) en geldigheid (g), inclusief motivatie; 

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

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

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

inclusief motivatie. 

De in het onderwijsontwerp geplande en in een werkboek opgenomen 

leeractiviteiten betreffen onderzoek naar ‘Diffusie: bewegende deeltjes’. Zij 

behelzen dat de leerling individueel: 

-  over scheikundeonderzoek in het algemeen leest; 

-  voorbeelden bij vakinhoud bedenkt; 

-  bij een demonstratieproef voorspelt, verklaart en waarneemt;  

en in teamverband: 

-  een gidsexperiment uitvoert; 

-  een voorbeeldonderzoek op nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en geldigheid 

beoordeelt; 

-  een eigen onderzoeksvraag formuleert; 

-  een onderzoeksplan opstelt en uitvoert; 

-  een onderzoeksverslag schrijft en ter publicatie inzendt; 

-  met een ander team over de onderzoeksresultaten een discussie op het 

internetsymposium voert; 

-  het onderzoeksverslag omwerkt tot een onderzoeksartikel en dit ter publicatie en 

mededinging naar de onderzoeksprijs inzendt. 

De geplande begeleidingsactiviteiten van de docent zijn afgestemd op de activiteiten 

van de leerlingen en zijn vastgelegd in een draaiboek voor de docent.  

De onderwijsleermaterialen bestaan uit het werkboek, het draaiboek en de website 

met het internetsymposium.  

 

De uitvoerbaarheid van het tweede onderwijsontwerp (6)  
In de fase van toetsing van het ‘diffusie’-onderwijsontwerp in de praktijk, in 2002, 

zijn de zes geplande lessen in 5 vwo-5-klassen geobserveerd. De activiteiten van de 

5 docenten en van 3 groepjes leerlingen (N=31) uit iedere klas zijn op geluidsband 

vastgelegd. De docenten zijn na afloop van iedere les geïnterviewd. De leerlingen 

hebben waarderingcijfers gegeven voor de door henzelf en de docent uitgevoerde 

activiteiten. De door de leerlingen ingevulde werkbladen zijn ingenomen. De 

docenten hebben een vragenlijst met betrekking tot het onderzoeksproject ingevuld. 

De verslagen, artikelen en de internetdiscussie op de website zijn geprint.  

Uit de analyse en de interpretatie van de diverse gegevens blijkt dat zowel de 

leerlingen als de docenten de in het ontwerp geplande activiteiten merendeels 

uitvoeren zoals bedoeld was. Bij twee activiteiten is de participatie en uitvoering 

van de leerlingen minder dan de gestelde norm. Het internetsymposium en het 

herschrijven van het onderzoeksverslag in een onderzoeksartikel liggen juist, 

respectievelijk ver onder de participatienorm van 90%. De gemiddelden van de 

cijfers die de leerlingen toekennen aan het motiverend, interessant en leerzaam zijn 

van zowel eigen activiteiten als die van de docent, komen in alle gevallen uit boven 

de gestelde norm van 6,5. Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat de leerlingen 

betrokken zijn geraakt en gebleven bij het onderzoeksproject. De waarderingen van 

de docenten wijzen eveneens uit het onderwijsontwerp is uitgevoerd zoals bedoeld. 

Een en ander maakt het zinvol om de leerresultaten bij de leerlingen nader te 

analyseren en relaties te leggen met de kenmerken van het ontworpen onderwijs. 
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De leerresultaten in het tweede onderwijsontwerp (7) 
Ter bepaling van de bijdrage van het onderwijsontwerp aan de leerresultaten van de 

leerlingen (N=80) zijn de gesprekken van 3 groepjes van leerlingen uit iedere klas 

op geluidsband opgenomen. De leerlingen hebben aan het eind van elk van de zes 

lessen opgeschreven wat volgens henzelf de leerdoelen van de les waren. De 

werkbladen van de leerlingen zijn ingenomen. Zowel de leerlingen die aan het 

onderzoek hebben meegedaan als een controlegroep (N=16) hebben een voor- en 

natoets over ‘nauwkeurig en betrouwbaar experimenteren’ gemaakt. De 

teamverslagen, de discussie op het internetsymposium en de teamartikelen van de 

leerlingenteams (N=34) zijn op kwaliteit beoordeeld.  

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. 

Ten aanzien van de bijdrage van de geplande activiteiten uit het onderwijsontwerp 

aan de leerresultaten van de leerlingen wordt geconcludeerd dat bij zeven van de 

acht activiteiten de gestelde norm (75% van de leerlingen) is gehaald. De activiteit 

waarbij de norm niet is gehaald betreft de kwaliteit van de teamartikelen. Van de 

leerlingen heeft uiteindelijk 63% een artikel van voldoende kwaliteit geschreven. De 

leerlingen hebben met name problemen met de volgende deelactiviteiten: het 

formuleren van eenduidige, relevante en concrete onderzoeksvragen, het verwerken 

van meetgegevens tot een juiste grafiek en het toepassen van het begrip 

betrouwbaarheid. Dat de leerlingen, die de geplande activiteiten uit het 

onderwijsontwerp hebben uitgevoerd, een en ander hebben geleerd over 

nauwkeurigheid en betrouwbaarheid in een onderzoek, blijkt uit hun antwoorden in 

de natoets over ‘nauwkeurig en betrouwbaar’ experimenteren. In de natoets 

verbeteren zij hun gemiddelde score, terwijl de controlegroep, die de activiteiten uit 

het ontwerp niet heeft uitgevoerd, in hun gemiddelde score geen significant verschil 

met de voortoets laat zien. 

 

Evaluatie van het tweede onderwijsontwerp als geheel (8) 
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. 

Ten aanzien van de onderwijsleerstrategie wordt geconcludeerd dat de zeven 

kenmerkende fasen geen aanvulling behoeven. In grote lijnen zijn alle geplande 

fasen effectief verlopen. Voor de geplande functies (motivatie, oriëntatie, acquisitie, 

applicatie en reflectie) van het leerproces blijken slechts enkele onderdelen uit de 

applicatiefase minder effectief te zijn. Deze betreffen het toepassen van vakkennis 

door de leerlingen alsmede het toepassen van kennis over betrouwbaarheid van 

metingen en het verwerken van meetgegevens. De reflectiefase is wel effectief ten 

aanzien van de vakkennis – alle leerlingen laten zien dat zij de vakkennis in het 

onderzoeksprobleem kennen en kunnen toepassen – maar onvoldoende effectief 

voor kennis over betrouwbaarheid van metingen en verwerking van meetgegevens.  

Ten aanzien van de onderwijsleermaterialen worden suggesties tot aanpassing 

gedaan voor de volgende activiteiten: het beoordelen van de betrouwbaarheid in het 

voorbeeldonderzoek, het formuleren van onderzoeksvragen, het grafisch weergeven 

van de meetgegevens en het discussiëren in het internetsymposium. 
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Het onderwijsontwerp in theoretisch perspectief (9) 
In de laatste en identificerende fase van het onderzoek is op grond van de evaluatie 

vastgesteld dat het tweede onderwijsontwerp voor ‘leren onderzoeken’ in de 

praktijk ‘functioneert’, dat wil zeggen: uitvoerbaar is en in hoge mate de beoogde 

leerresultaten oplevert. Spiegeling van deze uitkomst aan het model voor het 

ontwerpen van scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’ leidt tot verfijning 

van het model. 

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 

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 (in het model voor het 

ontwerpen van scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’ onderscheiden) 

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.  

Op grond van het verfijnde model zijn de voorlopige richtlijnen 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 en de inhoud van het 

onderwijsontwerp ten aanzien van de leerling en de docent. De functionaliteit van 

deze richtlijnen is gebleken bij het ontwerpen van twee andere onderwijsontwerpen 

voor ‘leren onderzoeken’ in het schoolvak scheikunde: ‘Traditionele en moderne 

zeep: waswerking’ en ‘Cola and Teeth’. Zij zijn in 2003 en 2004 uitgevoerd en 

vallen buiten het bestek van het onderzoek. 

Het model voor het ontwerpen van scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’ 

is functioneel gebleken ten aanzien van verschillende thema’s van onderzoek. Het 

onderwijs heeft geleid tot de verwerving van (enig) inzicht door leerlingen in de 

essentie van het doen van onderzoek. Het is gewenst nader te onderzoeken in 

hoeverre dit model toepasbaar is voor alle bètavakken en mogelijk ook andere 

vakken. 

Tenslotte, de in de bètaleerplannen geformuleerde ‘onderzoeksvaardigheden’ dienen 

te worden herzien. Zij moeten meer het accent leggen op het cyclische karakter van 

het doen van onderzoek en tevens empirische bewijsvoering omvatten. 


