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Nawoord 

 

In 1980 zette ik als docente van het Fioretticollege in Lisse met mijn collega’s de 

eerste stappen op de weg van ‘leren onderzoeken’ door leerlingen. Uit die tijd stamt 

ook mijn kennismaking met de Vrije Universiteit, in de persoon van Mieke 

Kapteijn, Gerard Thijssen (†), Alfred Schermer en Rob Boschhuizen. Met hun 

enthousiasme wakkerden zij mijn interesse in de verwerving door leerlingen van 

vaardigheid in onderzoeken aan. 

 

Toen het Onderwijscentrum VU mij in de gelegenheid stelde om onderzoek te doen 

naar ‘leren onderzoeken’ in de Tweede Fase van het vwo, was ik daarmee dan ook 

erg ingenomen.  

 

Albert Pilot (Universiteit Utrecht), Joop van der Schee en Nel Velthorst (beiden 

VU) hebben mij voortreffelijk begeleid. Zij hielpen mij de chemie te vinden tussen 

oog voor de grote lijn, zin voor structuur, precisie, verantwoording en 

voortvarendheid.  

 

Mijn onderzoek naar een effectief onderwijsontwerp was onmogelijk geweest 

zonder de medewerking van het Alberdingk Thijm College (Hilversum), het 

Cartesius Lyceum (Amsterdam), het Christelijk Lyceum Delft, de Esprit 

Scholengemeenschap vestiging Berlage (Amsterdam), de Jan Arentsz Christelijke 

Scholengemeenschap (Alkmaar), het Ichthus College (Driehuis), het Pascal College 

(Zaandam), het Pieter Nieuwland College (Amsterdam) en het Vallei College-‘t 

Atrium (Amersfoort).  

Ten eerste dank ik Hans van Dijk, Frank Muijlaert, Paul Nieuwenhuis, Cees de 

Rijke en Henk Stoffelsen. Met hen startte ik een docentennetwerk, waaraan ook Fer 

Coenders (nu Universiteit Twente) aanvankelijk deelnam. Zij werkten mee aan het 

verkennend onderzoek naar de beginsituatie van de docent en de leerling, 

participeerden in het ontwerpen van onderzoeksopdrachten en voerden die in hun 

klassen uit. In de loop der tijd hebben Rémon Dolevo, Ignez de Herder, Marianne 

de Rijke en Marjolein Wal zich bij het netwerk gevoegd. Ik ben alle genoemde 

docenten zeer erkentelijk voor hun inspanning, voortvarendheid, steun, gezelligheid 

en humor in en buiten de netwerkbijeenkomsten. De docenten Jacques Koolstra en 

Fred Platzek, die geen deel van het netwerk uitmaakten, dank ik voor hun 

medewerking aan de uitvoering van het tweede onderwijsontwerp.  

En, ten tweede: wat had ik gemoeten zonder de vwo-leerlingen die zo enthousiast 

hebben willen leren onderzoeken en mij in staat stelden om hen te observeren en 

hun gesprekken te volgen? Even onmisbaar waren Hilde Grabijn, Nico Klaver, 

Marion Kremers en Kees Warnaar, die als technisch onderwijsassistenten altijd 

voor de leerlingen klaarstonden. 

 

Aan de idee om leerlingen te laten functioneren in een nagebootste 

onderzoeksgemeenschap, werd onder meer gestalte gegeven door een 

internetsymposium en een onderzoeksprijs. Zonder de hulp van Jochem van Dijk 

waren het ontwerp en onderhoud van het internetsymposium een onneembare horde 

geweest.  

Jos van den Broek en Sanne Deurloo, redactieleden van Natuurwetenschap en 

Techniek, waren er direct voor te vinden om het project een extra 

‘wetenschappelijk’ tintje te geven. Ik dank ook hun collega’s Erick Vermeulen en 



Marcel Crok alsmede de toenmalige stagiaires Mirjam Leunissen en Frédérique 

Melman voor hun medewerking.  

De onafhankelijke jury bestond uit Jos van den Broek (nu Universiteit Leiden), 

Sanne Deurloo, Frédérique Melman, Wout Ottevanger (CIS/VU), Nel Velthorst en 

Marjolein Wal. Zij beoordeelden de onderzoeksartikelen van liefst 34 

leerlingenteams, selecteerden de winnaars en reikten hun de eerste N&T 

onderzoeksprijs uit. Lof voor de zorgvuldigheid en verve waarmee zij hun taak 

hebben vervuld. 

 

De onderzoeksgroep van het Onderwijscentrum VU is in de jaren van mijn 

onderzoek voorwerp van turbulente ontwikkelingen geweest. Toch heb ik me steeds 

door die groep gesteund geweten. In het bijzonder noem ik Ko Heins, Fred 

Korthagen (tevens Universiteit Utrecht), Mieke Lunenberg, Janneke Riksen, 

Herman Schalk, Joop van der Schee, Daphne Rijborz (nu Christelijke Hogeschool 

Nederland) en Martijn Willemse. 

Peter Dekkers (nu University of the North, Zuid Afrika) en Rien Kool (CIS/VU) 

participeerden als medeonderzoekers in het eerste stadium van het onderzoek. 

Verder hebben Gabriëlle de Haan-Koelewijn, Bas de Reus, Brenda Terpstra, Hind 

van Tol-Steye en Marjolein Wal, als studentonderzoekers, mij prima geholpen.  

Hanneke Merten en Marthe Straatemeier waren mij behulpzaam bij het statistische 

werk. Jannigje Bolk haalde de stofkam door mijn Engelse samenvatting. 

 

Op de een of andere manier zijn ook alle collega’s van de lerarenopleiding mij ter 

wille geweest. Mijn dank gaat in het bijzonder uit naar de docenten van het 

bètacluster Cris Bertona (nu Universiteit Leiden), Mieke Kapteijn, Douwe Kok, 

Frans van Liempt en Els Scheringa die hun onderwijstijd vaak nog wat 

opschroefden om mij te ontzien.  

Financieel manager Geertrui Slooten hielp mij adequaat bij het verwerven van 

additionele geldelijke middelen. Marcel Blom en Sylvia Brouwer hielden de 

sponsorgelden voor het internetsymposium op orde. Eduard Gerritsen en Guus 

Schutgens stonden klaar als de elektronische communicatie kuren vertoonde. 

Natalie Henry regelde voor de netwerkbijeenkomsten steeds met zorg zalen en 

(culinair) toebehoren. 

 

Al die tijd volgde Joan Bloemarts mijn queeste naar effectief scheikundeonderwijs 

voor leren onderzoeken van nabij. Aan zijn kritische vragen en opmerkingen heb ik 

veel gehad. De beide moeders dank ik voor hun warme belangstelling op de 

achtergrond. 

 

Zo is dit proefschrift met hulp van velen tot stand gekomen. Corine van Lammeren 

en Gerrie Buijze hielpen mij er een mooi boek van te maken, verluchtigd met foto’s 

die uitdrukking geven aan de toewijding van docenten en leerlingen aan het ‘leren 

onderzoeken’.  

 

Lisette van Rens 

Amsterdam, januari 2005 


