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DE HERUITVINDING VAN HET WIEL. 

DIDAKTISCHE V ARIA TIES OP 
EEN TECHNISCH THEMA. 

Afscheidscollcge van prof. dr. J.Ph. Steller 

op 3 april 1981 aan de Technische Hogeschool Eindhoven 



JIJijne heren leden van /wt Colll'ge van Bestuur en van de Hogeschool
raad. 
mijnheer de Rector Magn(ficus. 
dames en lieren hoogleraren en wetenschappe/ijk medewerkers, 
dames en heren leden van de technische en adminisrratieve staj,' 
dames en heren studenten. 
en voorts u alien, die door uw aanwezigheid bhjk gee.Ii ran 1111· bdang
srelling, 

Dames en heren, de titel van mijn afscheidscollege luidt: 

De heruitvinding van het wiel. 
Didaktische variaties op een technisch thema. 

Dit college zal worden gegeven als hoorcollege. 
Deze werkvorm is niet meer zo ,, in" en dat is niet alleen een verschijn
sel van de laatste tijd. In 1932 stond al in een tafel van het Academie
gebouw in Leiden gekrast 

Wo jeder schlaft und einer spricht 
Den Zustand nennt man Unterricht. 

En toch hoorcollege? Ja als het student/docent quotient te groot is, 
zoals vanmiddag dan m6et men wel. En het kan ook we! als men maar 
voldoet aan een aantal randvoorwaarden . Het college mag niet te Jang 
duren en de monotoon penetrante stem van de spreker moet worden 
afgewisseld door demonstraties en door het gebruik van AV-media. 
Bovendien moet de beginsituatie goed gcdcfinieerd zijn en moeten de 
toehoorders min of meer op het zelfde beginniveau zijn. 
Daarom hebt u gelegenheid gekregen uw geheugensporen t.a.v. 
spreekwoorden te reactiveren. 
Nemen wij aan dat aan genoemde en andere randvoorwaarden is vol
daan. Maakt u zich niet ongerust over degenen die later zijn binnen
gckomen. Kroonbenoemden aan een Technische Hogeschool zijn zo 
vertrouwd met uitvinden dat zij ook zonder voorbereiding die spreek
woorden uit hun mouw kunnen schudden; daar zijn die mouwen 
bovendien op berekend. 
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Het blijkt met spreekwoorden en zegswijzen vaak raar gesteld als men 
ze op de keper beschou wt. 

,,Hij heeft 't buskruit niet uitgevonden" 

wil zeggen dat het IQ van de bedoelde persoon aan de !age kant is . 
Letterlijk genomen geldt de uitspraak over het niet uitvinden van het 
buskruit voor allen die voor en na de uitvinder geleefd hebben, !even 
en nog zullen !even, want die hebben geen van alien 't buskruit uitge
vonden behalve dan die bekende onbekende Rus die 't zelfs net iets 
eerder deed. Vee! minder bekend dan de zojuist aangehaalde zegswijze 
is de uitdrukking 

,,Hij is bezig het wiel opnieuw uit te vinden" 

dat duidt niet op een hoog IQ , ook niet op hoge creativiteit ofinventi
viteit maar op het verrichten van nutteloze arbeid; het wiel is immers 
al uitgevonden. Ik betwijfel echter ofhet heruitvinden van het wiel , of 
van wat dan ook zinloos is. 
Als het wiel niet telkens opnieuw en telkens beter zou zijn uitgevon
den dan zouden we nu nog rondrijden zoals de Flintstones. Hetgeen nu 
volgt is niet een betrouwbaar overzicht van de wordingsgeschiedenis 
van het wiel, maar alleen de neerslag van mijn fantasie. Ik stel mij voor 
dat de eerste uitvinding van het wiel plaats had toen men min ofmeer 
toevallig ontdekte* dat het rollen van de boomstam AB naar A1B1 vcel 
minder inspanning vergde dan het dragen of verschuiven van die 
boomstam. 

AJ '--------~ 81 

A'--~~~~~~~~ B 

Fig. 1 

Bij een wiel denkt men ook aan een voertuig (we zullen daar straks op 
terugkomen); die boomstam is zowel voertuig als wiel , maar een wiel 
met zeer beperkte gebruiksmogelijkheden. Als men namelijk de 

* Het is niet altijd mogelijk en niet altijd nodig ccn scherp ondem :heid le maken tussen 
ontdekken en uitvinden. 
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boomstam wil verplaatsen naar A182 dan lukt dat niet zo best of men 
moet eerst AB over 90° draaien (om een vertikale as) en dat wordt weer 
tillen en schuiven. Totdat iemand die ,,bezig was het wiel opnieuw uit 
te vinden", op het idee kwam het zo te doen: 

B 

Fig.2 

Deze heruitvinding is m.i. allesbehalve zinloos. Wiel en voertuig zijn 
nu duidelijk gescheiden. En er is een nieuwe dimensie toegevoegd aan 
de verplaatsingsrichting, al zal het nog niet meevallen de richting tij
dens de rit te wijzigen. Van AB uit is AJB3 niet alleen bereikbaar via 
A1B1 of via AzB2 maar ook direct door de ,,wielen" scheef onder de 
boomstam te leggen. 

A ( 

Fig. 3 

\ \ 
\ \ 

\d 
\\ 0 B 

\d 

Ook in dit geval zijn wiel en wagen duidelijk gescheiden, naar onze 
begrippen te duidelijk want de wielen blijven achter. Voor een ver
plaatsing over grote afstanden zijn veel wielen nodig, of men moet tel
kens uitstappen om de ,,wielen" van achter naar voor te dragen. Voor 
deze moeilijkheid zijn 2 oplossingen: 
a. men moet het naar voren dragen van de wiclen laten doen door een 

transportband, zoals bij ecn rupsvoertuig de rupsband naar voren 
getransporteerd wordt, of 

b. men moet zorgen dat de wielen niet kunnen achterblijven, m.a.w. 
men moet de wielen met een as aan het voertuig bevestigen. 
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Fig. 4 

Wellicht zegt u: ,,maar dat is niet opnieuw uitvinden, dat is alleen 
maar een handiger gebruik maken van het principe van het wiel". 
Het zal niet meevallen deze controverse uit de welles-nietes-sfeer te 
halen. Toch wil ik een poging wagen. Wat is het principe van het wiel? 
,,Rollen kost minder moeite dan schuiven ". Is het nu zo dat de uit
vinding van <lit principe de grote uitvinding is en dat alle verbetering 
daarvan alleen maar gepruts in de marge is? Waarom heeft bet dan zo 
Jang geduurd voordat we uit de tweede fase van de door mij gefanta
seerde ontwikkeling gekomen zijn tot de rollende banden compleet 
met bocbten zoals die o.a. op luchthavens gebruikt worden om uw 
bagage te vervoeren. Kijkt u eens naar die transportinricbtingen, trans
port,,banden" hoeven het niet te zijn. Er zijn bijna evenveel oplos
singen van bet transportprobleem als luchthavens. Staat nu bet vinden 
van een verbetering op een lager plan dan het uitvinden of ontdekken 
van bet grondprincipe? 

Het uitvinden van een vcrbetering wordt vaak belemmerd doordat 
men bet oude bekende moeilijk los kan laten en op zoek naar iets 
nieuws telkens weer in de oude routinesporen terugglijdt. 
Wie in staat is bet bekende los te laten en onbevangen te zoeken naar 
iets nieuws, beeft meer kans het oude opnieuw, maar nu verbeterd, uit 
te vinden dan degene die niets loslaat en alleen verandering zoekt. 
Er zijn in onze samenleving vele soorten wielen die velerlei functies 
vervullen. Het valt niet mee een alles omvattende classificatie of 
nomenclatuur aan te brengen, maar bet valt te proberen. 'we onder
scheiden het spaakwiel en bet discuswiel, maar deze 2-deling omvat 
niet al le wielen, er is ook een wiel dat alleen uit een velg bestaat, name-
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Spaakine/ Discuswiel 

~~ . . 
t -

Een eemvieler (huepe/) Nugeen eenwieler 

lijk de boepel. We zouden ook voertuigen kunnen rangscbikken op 
grand van bet aantal wielen. We vinden dan twee eenwielers gerang
scbikt naar opklimmende moeilijkbeid bij bet voortbewegen. Dan ko
men tweewieler en driewieler. Zo doortellende komen we aan bet 
spreekwoordelijke vijfde wiel aan de wagen, dat was van ouds een bin
derlijke overbodigbeid. Dat vijfde wiel heet nu bet reservewiel en dat 
is ecn redder in de nood. Zander volledigbeid te pretenderen laat ik u 
nog wat andere wielen zien. 
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Tweewieler Drie 11·1eler 

Het vijfde wiel aan de waf?en Reservewiel 

Spinnewiel 
Wiel ofWaal, dat is een kolk acbter een dijkdoorbraak 
Wieltje, dat is een paddestoeltje. 

Veelal onderscbeidt men wielen naar bun functie. Loopwielen van een 
locomotief bebben een dragende en sturende functie, de drijfwielen 
een aandrijvendc functie . Meestal bebben deze ook een dragende func
tie, al was bet alleen maar omdat ze bun drijvende functie slecbts kun
nen vervullen als er een normaalkracbt (en dus een wrijvingskracbt) 
tussen rail en wiel is. Een zuiver aandrijvende fun~tie hebben de tand
wielen in een tandradbaan. Het wormwiel (= tandwiel grijpend in een 
schroef zonder eind) dient om een draaiing om een as om te zetten in 
een draaiing om een anderc as die loodrecht staat op de oorspronke
lijke. Ook voor <lit probleem zijn meerdere oplossingen, denk aan de 
molenassen. 
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Spinnewiel Wieltje (Marasmius Rotula) 

WielQfWaal 

We komen nu aan de didaktische variaties. Zoals men wielen kan clas
sificeren en bcnoemen naar hun functie, zo kan men onderwijsmetho
den classificeren naar hun functie. Zoals men bij wielen onwillekeurig 
denkt aan het overdragen van bewegingen, zo spreekt men bij onder
wijs van het overdragen van kennis, inzicht en vaardigheden. Zoals er 
vele soorten wielen zijn die zijn uitgevonden om een specifiek doe! te 
dienen, zo zijn er in de loop der tijden vele onderwijsmethoden uit-
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Loopwielen en aandrij/i1·ielen 

Wormwiel 

gevonden specifick voor de aard, het niveau en de hoeveelheid van 
hctgccn men wil overdragen. 
Met opzet heb ik enige malen het woord overdracht gebruikt in ver
band met onderwijs in de hoop bij u ecn zekere mate van onbehagen, 
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wrevel, protest te wekken. Overdracht doet mij nl. denken aan een 
achterhaalde didaktiek waarbij de leraar onderwijst en de leerling 
wordt onderwezen. De leraar doet en de leerling ondergaat. De Jeraar 
bepaalt wat, wanneer en hoeveel hij wil overdragen en de leerling 
hoeft alleen z'n oren open te zetten. 
Evcntueel heeft de leraar nog, letterlijk offiguurlijk, een stok achter de 
deur om de recalcitrante leerling er toe te brengen zich met wijsheid te 
laten vollopen. Deze wijsheid ontsnapt veelal door het andere oor. 
Liever wil ik de taak van de leraar omschrijven als het begeleiden van 
de leerling bij verwerven van kennis, inzicht en vaardigheid. Voor dit 
begeleiden kent de moderne didaktiek verschillende werkvormen: 
doceerles, onderwijsleergesprek, klassediscussie, prakticum, groeps-

. werk, projectwerk en allerlei mengvormen daarvan. Voor een leraar is 
het niet voldoende dat hij weet wat de leerlingen weten moeten, zelfs 
niet dat hij veel meer weet. Hij moet nl. ook leren hoe hij begeleiden 
moet, waar de moeilijkheden voor de leerlingen liggen, hoe, via welke 
werkvorm, hij hen kan helpen die moeilijkheden te overwinnen. Stu
denten willen dan graag weten welke werkvorm de beste is. Er is geen 
werkvorm die de beste is voor iedere leraar, voor alle leerlingen en 
voor alle te onderwijzen leerstof. Evenmin als er een beste wiel is. 
De vier wielen van een personenauto zijn even groot, maar een 
landbouwtrekker heeft kleine voor- en grate achterwielen. Een onder
werp waar de leerlingen weinig voorkennis van bezitten, zal veelal 
het best kunnen worden ingeleid in een doceerles, maar zo spoe
dig mogelijk moet de zelfwerkzaamheid van de leerling warden in
geschakeld. In het algemcen is variatie van de werkvorm de beste me
thode omdat de Jes daardoor levendig blijft en de aandacht van de leer
ling niet verslapt. De parallel ,,werkvorm-wiel" gaat hier niet op. Men 
verwisselt niet zo maar even een of een paar wielen om de aandacht er 
bij te houden. Orn deze variatie in werkvorm te kunnen toepassen 
moet de leraar bedreven zijn in het gebruik van alle werkvormen. Des
ondanks zal een leraar zijn persoonlijke voorkeur hebben. Die zij hem 
gegund, als het maar niet leidt tot verwaarlozing van de andere metho
den. Beginnende en helaas ook sommige ervaren leraren zijn geneigd 
de voorkeur te geven aan de doceerles, ,, want dan kun je veel behande
Ien in een lcs, dan schiet je zo lekker op". Men realiseert zich niet dat 
in veel gevallen de kwaliteit schade lijdt door de kwantiteit. De aan
staande leraar moet dit alles leren, niet alleen leren uit een boekje, of 
uit hoorcolleges, maar ook door het lesgeven praktisch te oefenen 
onder Jeiding van mentor en didaktiekdocent. Kort gezegd, hij moet 
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66k hospiteren. 
Het is begrijpelijk dat een niet-didaktiekdocent dat niet allemaal weet, 
maar als die niet-didaktiekdocent over hospiteren en over pedagogi
sche en didaktische scholing wil schrijven dan moet hij zich we! even 
op de hoogte stellen. 
In 1970 schreef N.G. van Kampen, hoogleraar in de theoretische na
tuurkunde, in het N.T. van N. Vo! 36 no. 5 pag 70 het volgende: 
,,Hoogtepunten uit de geschiedenis" 
Dialoog uit 399 v. C. 
- Gij staat hier voor uw rechters, 0 Socrates, om u te verdedigcn 

tegen de aanklacht, dat u aan de jeugd lering verstrekt zonder on
derwijsbevoegdheid. 

- Niet is het waar, 0 Paedagogimos, dat ik de jongeren leer, maar 
door vragen te stellen pogen we samen tot wijsheid te komen. 

- Gij bekent dus, Socrates, dat ge u niet van te voren op de hoogte 
hebt Iaten stellen van het aan te bieden studiepakket. 

- Ons studiepakket wordt gevormd door de natuur, de goden en de 
mensen. 

- Waar heeft u de pedagogisch-didactische scholing genoten die u tot 
deze taak in staat stelt? 

- In de ervaring, opgedaan in liefdevollc omgang metjonge mensen. 
- Wat, Socrates, gij praat over ervaring zonder het vereiste aantal 

uren gehospiteerd te hebben! 
Hierop bleef Socrates het antwoord schuldig en de lezer zal dan ook 
met voldoening vernemen dat hij zijn gerechte strafniet ontging". 
einde citaat. 

Uit het citaat blijkt dat Van Kampen anno 1970 nog van mening was, 
en waarschijnlijk nog steeds is, dat de pedagogische en didaktische 
scholing en het hospiteren voor aanstaande Ieraren maar onnuttc 
nieuwlichterij is. Ten bewijze daarvan wijst hij op Socrates die de 
jeugd geen lering verstrekte maar poogde door vragen te stellen samen 
met zijn lecrlingen tot wijsheid te komen. 
Merkwaardigerwijze is het Van Kampen ontgaan dat in de door hem 
verguisde pedagogische en didaktische scholing juist veel aandacht 
geschonken wordt aan het onderwijsleergesprek en aan andere werk
vormen waarin de leerlingen als volwaardige partners participeren. 
Oat zonder leraarsopleiding sommigen door ,,ervaring opgedaan in 
liefdevolle omgang met jonge mensen" op den duur voortreffelijke 
leraren kunnen worden zal niemand ontkennen. De vakcyclopen ver
geten echter te vermelden dat tijdens het opdoen van genoemde erva-
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ring vaak onherstelbare schade wordt toegebracht aan honderden Ieer
lingen. En om die leerlingen gaat het nu juist. De lerarenopleiders 
halen de leraar uit het centrum van de doceerles en plaatsen de leer
Iingen in het middelpunt van de klassediscussie. 
Zoals in de techniek het wiel telkens opnieuw is uitgevonden om een 
specifiek doe! te dienen, zo zijn in de didaktiek telkens nieuwe onder
wijsmethoden uitgevonden om specifieke onderwijsdoelen te dienen. 
In feite gaat het echter bij de didaktiek vaak niet om het vinden van 
nieuwe methoden, maar om het opnieuw in de belangstelling plaatsen 
van bekende methoden die blijkbaar in onbruik zijn geraakt. Door een 
technische uitvinding, de boekdrukkunst, werd het mogelijk kennis op 
ruime schaal te verspreiden. Er werden boeken gesehreven waarin de 
vereiste en begeerde kennis werd beschreven. De dialoog a la Socrates 
leek overbodig: waarom zou men Ieerlingen gelegenheid geven moei
zaam met vallen en opstaan in een dialoog kennis te verwerven die zij 
uit een boek meteen goed kunnen leren? Het antwoord is heel eenvou
dig. Men zag in dat in veel gevallen inzicht en begrip meer waard zijn 
dan feitenkennis. M.a.w. het onderwijsdoel werd gewijzigd en dat 
impliceerde het zoeken naar nieuwe onderwijsmethoden. Ook <lit is 
niet nieuw. Ruim een eeuw geleden reeds zei Thorbecke: ,,Bij onder
wijs en examen komt het meer aan op het hoe dan op het wat". Tevens 
constateerde men een eeuw geleden in de Tweede Kamer: ,,Stijl en 
spelling van de meeste jongelieden die de gymnasien verlaten zijn zeer 
achterlijk". Is dat in die 110 jaar vooruit gegaan? Oordeelt U zelf: Een 
hoogleraar die te kennen geeft een in- of uittreerede te willen houden 
ontvangt van het CvD een handleiding van 8 pagina's waarin voor
komt de zinsnede: De kopy dient - voor dat deze aan de drukker wordt 
aangeboden - door de orator met de neerlandici van de THE te zijn 
besproken. 
Moderne leerplannen voor natuurkunde leggen de nadruk op het ken
nismaken met enkele aspecten van de natuurwetenschappelijke me
thode. Tevens moet modern natuurkunde-onderwijs 
a. de leerlingen gelegenheid bieden zich bewust te warden van de 

dingen die zeal weten door deze onder woorden te brengen, 
b. hen leren deze kennis in wijder verband te zien en te gebruiken. 
Voordat men begint met het ontwerpen van een didaktiek, een me
thode, een benaderingswijze voor het duidelijk maken van wat dan 
oak, is het altijd aan te bevelen om eerst begin- en eindpunt vast te 
stellen. Het vaststellen van de beginsituatie betekent peilen wat de 
leerlingen al weten doordat ze het al eerder geleerd hebben of omdat ze 
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het intu.itief kennen en/of kunnen. Vooral het peilen van intui"tieve 
kennis moet zeer subtiel gebeuren. Men moet bij voorbeeld niet vra
gen: ,,Noem eens enige aspecten van de natuurwetenschappelijke me
thode", want dan staat bij voorbaat vast dat ze het niet kunnen o.a. 
omdat de vraag niet begrepen wordt maar bovenal, omdat intu'itieve 
kennis uiteraard moeilijk in woorden geexpliciteerd kan warden. Vee! 
beter is het hen in een eenvoudige, maar reelc fysische situatie te plaat
sen en te zien of ze adekwaat reageren. Daarbij dient men te bedenken 
dat de situatie voor de leerling al gauw niet meer eenvoudig is omdat er 
een onbekend toestel aan te pas komt. Daarom is in de hiema te 
beschrijven ,,flessenproef' gebruik gemaakt van melk-, yoghurt- en 
limonade-flessen die de leerlingen kennen uit het dagelijks gebruik. 
Ook de vraagstelling moet zeer eenvoudig gehouden warden. In de 
eerste ,,flessenproef' is zelfs helemaal geen vraagstelling nodig; hct 
antwoord op de niet gestelde vraag komt spontaan: ,,dat is niet eerlijk 
(gemeen, vals) want ..... " Oat daama toch expliciet en schriftelijk 
wordt gevraagd en dat een schriftelijk antwoord wordt verlangd spruit 
voort uit de wens om 
a. het proces enigermate te sturen, 
b. uit de antwoorden ook kwantitatieve conclusies te kunnen trekken. 

Jn verband met het bovenstaande heb ik mijzelf de volgende vragen 
gesteld: 

I. Hebben kinderen enige intu1tieve kennis van de natuurweten
schappelijke methode in eenvoudige gevallen? 

2. Kunnen ze deze kennis toepassen in een iets complexere situatie? 
3. Zijn zij in staat verbanden tussen deze eenvoudige en complexere 

situaties te zien en onder woorden te brengen? 
Orn deze vragen te kunnen beantwoorden heb ik in enige klassen een 
fysisch-onderwijskundig experiment gedaan . 

De experimentele populatie 
A. Leerlingen van een 6e klas basisschool aan het eind van bet school

jaar ( 12-jarigen). 
B. Leerlingen van een 2e klas VWO (zonder Latijn) aan het begin van 

het schooljaar ( 13-jarigen). 
C. Leerlingen van een 2e klas VWO (met Latijn) aan bet begin van bet 

schooljaar {13-jarigen). 

H et experiment 
Het experiment werd aangekondigd als een wedstrijd in bet leegschen-
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ken van flessen. Uit de vele vrijwilligers werd er een gekozen. Op mijn 
vraag: ,,Hoe wil jij een fles zo vlug mogelijk leegschenken?" was in alle 
drie klassen het antwoord: ,,Ondersteboven houden". 
,,Wie wil het anders doen?" was mijn volgende vraag. Uit de aanmel
dingen werd weer een leerling gekozen, die zei: ,,lk houd de fles onder
steboven en schud". (In een andere klas: ,,lk houd de fles scheef zodat 
het water er uit en de lucht er in kan"). 
De twee wedstrijdkandidaten stonden voor de klas. Het is noodzake
lijk de proefte doen en niet alleen te beschrijven. Zadra men beschrijft 
ontneemt men de Ieerlingen de gelegenheid zelf op te merken in welk 
opzicht de flessen verschillen en of dat verschil relevant is. Ik gaf de 
ene een een-liter melkfles met nauwe hals en de andere een melkfles 
van een halve Iiter met nauwe hals (beide flessen gevuld met water). 
Hierop ontstond rumoer in de klas met kreten: ,,Oat is niet eerlijk". Ik 
vroeg hen tocn de vraag te beantwoorden die op pagina I stand van de 
papieren die werden uitgedeeld. 

Vraag I. 
Ik vind het eerlijk/oneerlijk, want .. . .. 
Toen iedereen klaar was werd hen verzocht niet meer te schreeuwen, 
maar alleen iedere keer de volgende vraag te beantwoorden als ik toe
stemming had gegeven het volgende blaadje om te slaan. 
De flessen werden weggehaald en vervangcn door twee flessen van 1 
liter, een met wijde hals en een met nauwe hals. 

Vraag2. 
Ik vind dit eerlijk/oneerlijk, want ..... 
Vervolgens werden de beide flessen weggehaald en vervangen door 
twee gelijke vruchtensap-flessen met verschillende kleur. 

Vraag 3. 
Ik vind dit eerlijk/oneerlijk, want ..... 
Nu werden twee identieke flessen met donkerbruine vloeistof aan
geboden. 

Vraag4. 
Ik vind <lit eerlijk/oneerlijk, want . ... . 
Tot daartoe was er nog geen sprake geweest van een wedstrijd, er was 
nag geen druppel geschonken. Nu mochten ze dan eindelijk op mijn 
tellen beginnen. 
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De fles met koffie was al Ieeg voordat de eerste druppel stroop uit de 
andere fles vie!. Een en ander gaf de nodige hilariteit en onrust. Toen 
deze waren weggeebd, mochten ze vraag 5 beantwoorden. 
Het Iijkt mij echter beter nu eerst een overzicht van de resultaten te ge-
ven. 

vwo vwo 
Klassen basisschool zonder Latijn met Latijn 

aantal Ieerlingen 23 23 26 

aantal goede* 
antwoorden vraag 17 17 22 

2 22 20 25 
3 19 21 26 
4 20 23 24 

Concfusies 
Tot zover is er nauwelijks sprake van enig verschil, en zeker geen 
significant verschil tussen leeftijdsgroepen. 

* Een antwoord is goed als het juistc alternatief is gekozen en de moti
vering, hoe kinderlijk die ook geformuleerd is,juist is. 

Vee! kinderen bezitten een intuitieve kennis van dit aspect van de 
natuurwetenschappelijke mcthode. Deze kennis lijkt onafhankclijk 
van hun leeftijd, tenminste in dit leeftijdsgebied. Deze kennis lijkt ook 
onafhankelijk van hun intelligentie, zoals die gcmeten kan worden in 
cognitieve termen van andere disciplines. Volgens de leraren waren nl. 
de Ieerlingen van de klas met Latijn duidelijk intelligenter dan die van 
de andere klas. 
Om deze intu'itieve kennis te meten moet men experimenten kiezen 
die nauw aansluiten bij hun dagelijkse belevingswereld en hun belang
stelling, en die gecn specifieke natuurkundige kennis vooronder
stellen. 

Vraag 5. 
,,Als jc wilt weten wie vlugger een fles leeg kan schenken, Jan of Piet, 
dan moetje ervoor zorgen dat: 
a) .. . .... . ... . . . . 
b) . . . . . . . ... . . . . . 
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c) . ... . . . ...... . . 

d) . .. ...... . ... . . 
Of, om het anders te zeggen, je moet er op letten dat alle omstandig
heden gelijk zijn, behalve het feit dat Jan het op een andere manier 
doet dan Piet". 

Klassen A B c 
Aantal leerlingen 23 23 26 
Aantal omstandigheden Aantal leerlingcn 

dat respektievelijke 
aantallen omstandig-
heden noemde 

0 2 
4 

2 8 2 
3 5 6 14 
4 4 13 9 
5 2 

Totaal aantal 51 84 85 
Gemiddeld per leerling 2,2 3,7 3,3 
Totaal aantal tips 9 4 
Aantal leerlingen dat ,,viscositeit" noemde 3 21 17 

Sommige leerlingen hebben de vraag niet goed begrepen. Zij gaven 
(ook) tips om te winnen. 
Toelichting bij de antwoorden op vraag 5: 
Viscositeit staat tussen aanhalingstekens, de leerlingen gebruikten <lit 
woord niet maar spraken van dikte, kleverigheid, stroperighcid e.d. 
van de vloeistofofsoort vloeistof. 
De leerlingen van de basisschool mochten, als zij dat wilden, de flessen 
van dichterbij bekijken. Uit hun antwoorden op vraag 4 bleek dat een 
aantal van hen het verschil tussen de koffie en de stroop al gezien had 
voor het schenken. Des te opvallender is dat zo weinig van deze leer
lingen de ,,viscositeit" noemt. 
Ik verwachtte dat als factoren genoemd zouden warden 
a. even grate flessen 
b. even grate tuit 
c. zelfde v loeistof 
d. gelijk beginnen. 
Sommige leerlingen bleken vindingrijker en noemden nog: ,,De fles-
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sen moeten even veel vloeistofbevatten", hetgeen een zeer spitse toe
voeging is van ,,even grote flessen". Een leerling noemde ,,flessen moe
ten van 't zelfde materiaal zijn". Ik begreep dit niet, dacht aan ruw of 
glad i.v.m. wrijving. Bij navraag bleek dat bedoeld werd ,,als de enc 
van plastic is kun je 't water er uit knijpen, bij glas lukt dat niet". 
Ook uit het aantal genoemde factoren en het aantal tips om te winnen 
blijkt duidelijk, dat basisschoolleerlingen minder presteren dan de 
VWO-leerlingen. Kcnnelijk is met vraag 5 de grens van het kunnen 
van deze leerlingen bereikt. 

Vraag6. 
,,Jansen laat een huis bouwen en moet beslissen of hij olie of gas wil 
stoken in zijn c.v.-installatie. Hij wil weten wat gocdkoper is en vraagt 
het aan Smit. Smit zegt: ik stook gas en dat kost f 1200,- per jaar. 
Jansen vraagt 'took aan Bakker en die zegt: ,,lk stook olie en dat kost 
f 1500,- per jaar". 
,,Ziezo zegt Jansen, nu weet ik het , gas is goedkopcr dan olie". 
En wat zegjij? 

Overzicht van de antwoorden op vraag 6. 
Klassen A B C 
Ik weet het nog niet want . . . 7 16 19 
Hieronder volgt een bloemlezing uit de antwoorden. 
,,lk weet het nog niet want misschien ... 
is het huis van Bakker groter, 
is het huis van Bakker vrijstaand en woont Smit op een flat, 
stookt Smit alleen 's avonds, 
stookt Bakker ook ' s nachts , 
is Smit Jang op zakenreis, of met vakantie geweest , 
is mevrouw Bakker erg kouwelijk, 
stookt Bakker ook op koude dagen in de zomer, 
heeft Smit een openhaard die hij vaak gebruikt, 
wonen Smit en Bakker in verschillend klimaat, 
heeft Smit gelogen, ik zou het aan de gemeente energie bedrijven 
vragen. 

Vraag 7. 
Wat heeft dit olie en gas verhaal te maken met het leegschenken van 
flessen? 
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Overzicht van de antwoorden op vraag 7. 
Klassen 
aantal leerlingen 

Men moet in beide gevallen zorgen 
dat de omstandigheden gelijk zijn, 
ofandere opmerkingen van deze strekking 

A 
23 

3 

B 
23 

11 

c 
26 

I 1 

Er werd reeds opgemerkt dat vraag 5 duidelijk ligt op de grens van het 
kunnen van de basisschoolleerlingen. Nu blijkt dat de vragen 6 en 7 
voorbij die grens liggen voor de basisschool. Maar een ruime meerder
heid van de VWO-leerlingen doorziet dat Jansen een voorbarige con
clusie trekt en velen zien het verband tussen de olie-gas-vraag en het 
leegschenken van flessen. 

Leraren van de klassen Ben C waren van mening dat de leerlingen van 
klas C beslist intelligenter waren (wat dat ook moge zijn) dan die van 
klas B. Uit de gegeven antwoordcn blijkt daar niets van. Maar vergelij
ken van slechts een paar klassen kan geen significant antwoord hierop 
geven . Bovendien was mijn experiment niet bedoeld als intelligentie
test. Ik wilde slechts onderzoeken of leerlingen van deze leeftijd een 
intultieve kennis hebben van de natuurwetenschappelijke methode en 
of zij deze kennis wisten toe te passen in eenvoudige gevallen en in 
complexe situaties. Mijn experiment eindigt bij vraag 7. In de klasse
situatie zou dit een begin kunnen zijn van een klassediscussie die aan
leiding kan zijn van het zich bewust worden van latent begrip door het 
onder woorden brengen van de gedachtengang die gevolgd is bij het 
beantwoorden van de vragen. 
Bij de nabespreking van de proef kan o.a. de aandacht gevestigd 
worden op het feit, dat in de eerste vier vragen niet alleen naar een 
mening wordt gevraagd (,,ik vind . . .. . ") maar ook naar een argumen
tatie (,,want .... "). Ik vestig er uw aandacht op dat in vraag 6 alleen 
gevraagd wordt ,,En wat zeg jij", zonder het woord ,,want" en dat toch 
in zeer veel antwoorden een mogelijke oorzaak wordt genoemd. Het 
zou interessant zijn na te gaan of hier sprake is van ,,transfer" , van een 
leereffect uit de eerste vier vragen of dat ook het beredeneerd antwoor
den hen al in 't bloed zit. 
Soms wordt de redenering impliciet gegeven: 
,,Je weet niet hoeveel aardgas of olie is opgestookt. 
Er kan best veel minder aardgas zijn gebruikt dan olie, dan is het inder-
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daad goedkoper maar je hebt 't wel kouder". 
Sams gebruikt een leerling het woord want, terwijl hij geen redenering 
geeft, maar z'n eigen mening staaft met z'n mening: 
,,lk vind dat Van Dam gelijk heeft, want stoken met aardgas is goed
koper en is volgens mij even goed". 
Dit kan aangegrepen warden om op deze fout te wijzen , mits het maar 
zo gebeurt, dat de leerling zich niet voor schut gezet voelt. 

Tenslotte nog een voorbeeld van een antwoord, dat gedeeltelijk goed 
en gedeeltelijk irrelevant is. 
,,En Van Dam heeft niet eens gevraagd op hoeveel graden ze hun 
kachel stoken. Krijg je evenveel warmte van 1 Iiter olie als van I Iiter 
gas?". 

Door het bespreken van de antwoorden (ook aandacht vestigen op bij
zonder goed geformuleerde antwoorden) gaat het vaststellen van de 
beginsituatie geleidelijk over in het onderwijsleergesprek. 

Deze middag is meer dan eens gesproken over inzicht en begrip. Het is 
niet eenvoudig hiervan een waterdichte definitie te geven die iedereen 
bevredigt. Liever wil ik u daarom drie voorbeelden geven. 

Op een wiskundecollege werd een huiswerkvraagstuk besproken. Een 
van de studenten zei toen ,,lk heb het goede antwoord maar ik begrijp 
het niet, ik vind het zo raar". De docent zei toen: ,,Dan moet u van 
voren af aan beginnen en bij iedere stap goed nagaan of 't goed is. Als 
het goed is kan het niet raar zijn. U moet <lit zo vaak doen tot u het niet 
meer raar vindt, u bent er dan aan gewend en dan denkt u dat u het be
grepen heeft". 
Mijn oudstc zoon , die opgroeide in een huis met telefoon en draad
omroep was hier zo aan gewend dat hij tevreden was met de uitleg ,,het 
geluid komt door dat draadjc". Toen hij een paar jaar later voor het 
eerst een batterijontvanger zonder uitwendige antenne zag toen bleef 
hij zoeken naar ,,het draadje". Het ontbreken van het draadje was zo 
ongewoon, dat hij bleef vragen en tenslotte Elektrotechniek is gaan 
studeren. 
Een oude dame die moeilijk ter been was kreeg van neven en nichten 
een toestelletje voor afstandsbediening van het TV-toestel. Enige tijd 
later kwam een neef op bezoek en toen bleek dat tante we! dankbaar 
was voor <lit cadeau maar dater iets was dat haar hinderde. Bij door-
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vragcn kwam de aap uit de mouw. ,,Het ergert me dat ik niet begrijp 
hoe 't werkt". ,,Maar Tante", zei de neef ,,begrijpt u dan we! hoe het 
TV-toestel werkt?". 
,,Ohja, gewoon net als de radio, met golven en zo". 

Ik wil nu dit afscheidscollege eindigen waar ik acht jaar geleden mijn 
intreecollege began. In mijn intreerede komt de volgende passage 
voor. 
,,Er zijn altijd nog mensen die denken dat lesgeven inderdaad een klein 
kunstje is. Zij gaan uit van de gedachte ,,Als je weet wat de leerling 
moet weten, nou dan leer je hem dat". Koning noemt dit het vakcy
clopen axioma d.i. de overtuiging dat wie een doctoraal examen heeft 
afgelegd geen verdcre scholing behoeft om een bekwaam leraar te zijn. 
,,Oeze overtuiging is moeilijk uit te roeien of te wijzigen", zegt 
Koning". 
Toch wil ik een paging wagen door de heren onder u de volgende huis
werkproef op te geven. Probeert u vanavond thuis ecns icmand te leren 
hoe hij een das moet strikken. Weet u of het brede eind links of rechts 
moet? Links van uzelf of voor uw spiegelbeeld? Wat is bet er, naast uw 
leerling voor de spiegel gaan staan, of achter hem of zonder spiegel 
tegenover hem? Oat zijn allcmaal didaktische vragen. Lost u die al
doende we! op? Waarom is het niet beter zich tevoren rekenschap te 
geven van die vragen en gebruik te maken van de antwoorden die 
anderen al gevonden hebben? 
Nu acht jaar later zijn er nog altijd mensen die vragen: ,,Zijn de opge
leide leraren van nu werkelijk beter dan de niet opgeleide van vroe
ger?". Oat lesgeven meer is dan ,,vertellen watje weet aan anderen die 
't niet weten" kunt u lezen in ,,Karin" door M. Killilea Uitg. Gottmer 
Haarlem. Wordt niet meer herdrukt. 
Hierin beschrijft de moeder van cen spastisch meisje hoe slecht de me
dische hulp aan spastischc kinderen in de V.S. is georganiseerd en hoe 
weinig sociale en pedagogische en technische begeleiding de ouders 
kunnen krijgen. Zij, de moeder, moet alles zelf verzinnen, doen en 
organiseren. Gelukkig gaan haar verworvenheden niet verloren. Nu is 
er een organisatie die dcze didaktische theorie en praktijk doo.rgeeft 
aan de volgende generatie. Uit de volgende passage blijkt hoeveel 
iemand, die zelfiets kan, nog moet leren voor hij het een ander kan le
ren. 
,, Tocn ik vond dat het tijd werd dat ze leerde zichzelf aan te kleden, be
gonnen we met een hemd. Maar voordat ik het haar kon leren, moest 
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ik eerst te weten komen hoe ik zelf een hemd aantrok. Wanneer boog 
ik mijn arm? Hoe hield ik het hemd vast, om te beginnen? Welke be
wegingen maakte ik om de onderkant te spreiden en open te houden? 
Hoe hield ik het aan de onderkant vast terwijl ik van boven mijn han
den in de mouwen werkte? Aankleden kostte uren bewegingsstudie, 
uren aanschouwelijk onderricht, uren oefening onder toezicht, en - en 
dat was het moeilijkste van alles- uren toekijken zonder te helpen, ter
wijl zij alleen worstelde. 
Het citaat dat ik u zojuist voorlas bevat vele elementen van hct didak
tisch handelen. Of het nu gaat om moeder en gehandicapt kind, leraar 
en leerling, of didaktiekdocent en aanstaande leraren, steeds zal men 
het juistc bcgintijdstip moeten kiezen. Soms gebeurt dit nag intu"i"tief. 
,,Toen ik vond dat het tijd werd". Sams op grand van afsprakcn. 
,,Eerst alg. did. en daarna vakdid." Daarna wordt het leerdoel bepaald 
,,leerde zichzelfaan tc kleden". De eenvoudige beginleerstofwordt ge
kozen ,,we begonnen met een hemd", geen das strikken, geen veter 
rijgen en knopen. En dan merkt de a.s. leraar juist bij de elcmcntairc 
beginstof dat hij telkens moct analyseren wat hij wil , wat hij doet en 
wat hij zou mocten doen. Hij mag, hij moet daarbij boeken raadplegen 
maar hij moet zich steeds goed realiseren dat iedere werkvorm voor
en nadelen heeft. 
Als hij beseft dat iedere didaktiek voor verbetering vatbaar is dan valt 
te verwachten dat hij vroeg oflaat het wiel opnieuw zal uitvinden. 

Ik dank u voor uw aandacht. 
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