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1 Inleiding 
 

Dit verslag is het resultaat van een onderzoek wat ik heb uitgevoerd voor het vak Onderzoek van 

Onderwijs in het kader van de masteropleiding van het Eindhove School of Education. 

Volgens Wiebinga (2015) en Mathewson (1999) zijn de meeste lessen op (middelbare) scholen 

auditief van aard: de docent brengt zijn kennis grotendeels verbaal over. Ook in de meeste 

leermiddelen ziet men met name tekst met ter verduidelijking af en toe een tekening. Uit diverse 

onderzoeken (o.a. Silverman 2002) blijkt echter dat ruim twee derde van de leerlingen visueel zijn 

ingesteld. Bij typische bèta leerlingen zijn deze percentages zelfs nog hoger. Dit suggereert dat de 

meerderheid van de leerlingen gebaat zou zijn bij meer visueel getinte leermethodes. Toch ziet men 

ook bij typische bèta-vakken veelal verbale kennisoverdracht hier en daar geholpen door een 

tekening. Daarnaast heb ik tijdens mijn (nog korte) carrière als docent Natuurkunde gemerkt dat een 

meer visuele manier van lesgeven meer bij me past en dat leerlingen positief reageren op 

kennisoverdracht door middel van tekenen. Tijdens dit onderzoek heb ik dan ook onderzocht wat de 

effecten zijn van dynamische visualisatie als lesactiviteit ten opzichte van statische visualisatie tijdens 

Natuurkunde lessen. 
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2. Theorie 
 

2.1 Beelddenken versus begripsdenken 
 

Het begrip beelddenken (visueel denken) ontstond begin jaren 50 onder invloed van Maria Krabbe 

(Mulder, 2015). Volgens Krabbe zijn er mensen die meer in beelden denken en minder in woorden 

denken. Zij noemde dit type denkers beelddenkers. Het brein van beelddenkers is anders 

georganiseerd dan het brein van begripsdenkers. Beelddenkers verwerken informatie op een andere 

manier dan begripsdenkers. Zij leren alles in een keer waarbij ze eerst het grote geheel willen 

begrijpen en dan pas de details. Verder leren zij niet door herhaling. 

 

2.2 Onderwijs is grotendeels verbaal 
 

In het onderwijs zijn overdracht van kennis, instructie en toetsing met name verbaal en sequentieel 

georiënteerd (Silverman 2002). Een bepaald concept wordt vaak volgens een bepaalde volgorde 

verbaal uitgelegd, waarbij het leerboek leidend is. De leerboeken zijn voornamelijk uit woorden 

opgebouwd met slechts af en toe een foto of tekening ter verduidelijking. 

2.3 Probleem voor beelddenkers 
 

Dit kan tot problemen leiden bij leerlingen die bij voorkeur visueel denken. In een van zijn eerste 

studies naar cognitieve stijlen maakte Paivio (1971) onderscheid tussen visueel denkers en 

begripsdenkers. Visueel denkers hebben de voorkeur om informatie in beelden te verwerken en 

begripsdenkers in woorden. Deze bevinding wordt ondersteund door recent onderzoek uit 2013 

waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen taaldenkers en beelddenkers (Murre et al.,2013). 

2.4 Statisch visuele les 
 

Met name in een vak als Natuurkunde, waarbij juist de belangrijkste concepten (velden, 

krachten en energie) niet zichtbaar zijn, is het van belang dat leerlingen zich een voorstelling 

kunnen maken van deze concepten. Het grafisch weergeven van deze concepten kan de leerling 

helpen met het zich eigen maken ervan. Het grafisch weergeven van informatie noemt men 

statische visualisatie (o.a. Segenchuk, 1997). 

Een statische visualisatie moet zorgvuldig ontworpen worden. Een goed ontworpen visualisatie zorgt 

voor de lagere cognitieve belasting voor de leerling, reduceert de problemen van conversie en 

verwerking en zorgt voor een verkleining van de “gap between vision and visualization” (de Vries, 

2016). Om dit te bewerkstelligen moet de visualisatie in ieder geval aan de volgende voorwaarden 

voldoen (de Vries, 2016); er moet een grote mate van samenhang bestaan tussen statische 

visualisatie en de bijbehorende tekst. Dit betekent onder andere dat aanduidingen in de visualisatie 
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moeten terugkomen in de tekst. Verder moet een visualisatie zodanig ontworpen worden dat deze 

maar op één manier geïnterpreteerd kan worden 

2.5 Waarom is dynamisch visueel effectiever 
 

Volgens Spanjers, Van Gog, Van Merriënboer (2010) worden dynamische visualisaties steeds meer 

gebruikt bij het geven van instructie over met name complexe natuurkundige processen en 

mechanische systemen. Dynamische visualisaties worden door leerlingen als prettig ervaren, omdat 

deze het voorstellingsvermogen activeren.  Tevens lijken dynamische visualisaties effectiever te zijn 

dan statische visualisaties. Als reden hiervoor geven de onderzoekers aan dat leerlingen de 

veranderingen in de tekening kunnen ervaren als een logisch gevolg op het voorgaande. De nieuwe 

informatie wordt als het ware gekoppeld aan eerdere informatie. Op deze manier bouwt de leerling 

zogenaamde cognitieve schema’s op. Om deze cognitieve schema’s op te kunnen bouwen en op te 

kunnen slaan in het lange termijn geheugen heeft de leerling echter tijd nodig. Daarom is het tempo 

waarmee een tekening wordt opgebouwd van groot belang. 

2.6 Hoe werkt dynamische visualisatie 
 

Natuurkunde (en bij andere exacte vakken) worden door veel leerlingen als lastig ervaren. Een van de 

redenen is dat natuurkundige concepten voor een groot deel zijn opgebouwd rondom onzichtbare 

verschijnselen als krachten, velden en energie.  

Met name dynamische visualisaties kunnen leerlingen helpen bij het begrijpen van oorzaak-gevolg 

verbanden die typisch zijn voor de natuurkunde (“een bewegende lading veroorzaakt een 

magnetisch veld” of “Gravitatiekracht wordt veroorzaakt door een kromming van de ruimte”). Het 

helpt de leerling patronen te herkennen. 

Een begrip als de lichtsnelheid komt in het dagelijkse leven niet voor. Inzicht in de verbanden tussen 

deze verschijnselen vergt dan ook een zeker voorstellingsvermogen. Hoe ziet een kracht of energie er 

eigenlijk uit? Dynamische visualisaties kunnen helpen dit voorstellingsvermogen bij leerlingen te 

activeren. Het vergroten van het voorstellingsvermogen en daarmee het bevorderen van inzicht is 

een activiteit die typisch bij diep leren past. 

Tijdens het opbouwen van een tekening of schema wordt door de docent mondeling commentaar 

gegeven. De docent denkt als het ware hardop voor en geeft daardoor een kijkje in zijn of haar 

denkproces. Het hardop (voor)denken is een activiteit die bij het diep leren past.     

Door het parallel visueel en auditief aanbieden van samenhangende informatie kunnen leerlingen 

kiezen uit de leerstrategie die best bij hem past (auditief of visueel ingesteld). 

Een belangrijke voorwaarde is dat de informatie, die door middel van het tekenend uitleggen wordt 

aangeboden, aansluit bij de kennisbasis van de leerlingen (Segenchuk, 1997). In de dynamische 

interventie is dit bijvoorbeeld bewerkstelligd door ter inleiding de basisaspecten van de klassieke 

(Newtonse) mechanica te herhalen (zie bijlage 5) 
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Uiteraard moeten het tekenen en de mondelinge uitleg wel overeenstemmen; als men bijvoorbeeld 

de Algemene Relativiteitstheorie uitlegt en tegelijkertijd een kanarie tekent, dan zal dit alleen maar 

tot verwarring leiden. Dit is in de dynamische interventie bewerkstelligd door de belangrijkste 

gesproken teksten op de tekeningen te schrijven in tekstballonen (zie bijlage 5)  

Tevens is het belangrijk het tekenen en de mondelinge uitleg synchroon te laten lopen. De tekening 

geeft dan inzicht in de HOE-vraag en de mondelinge uitleg geeft inzicht in de WAAROM-vraag en 

geeft de verbanden aan tussen de verschillende getekende symbolen. 

En met name bij een vak als natuurkunde is het juist belangrijk inzicht te krijgen in het WAAROM een 

bepaald verschijnsel optreedt (Spanjers, Van Gog, Van Merriënboer (2010)). 

Het aangeven van het verband tussen oorzaak en gevolg leidt tot inzicht. “In the physical sciences, 

providing an explanation always implies cause-effect relationships” (Chin & Brown, 2000, p 111). 

Denk bijvoorbeeld aan “Als er op een object een nettokracht wordt uitgeoefend, zal het voorwerp 

gaan versnellen”.  

Een beeld op zichzelf vat een verhaal samen, maar geeft zelf geen betekenis. De ontvanger van het 

beeld geeft er een betekenis aan, omdat deze het beeld relateert aan zijn of haar idee van de 

werkelijkheid. Een beeld zegt helemaal niets zonder de duizend woorden die wij in ons hoofd hebben 

en aan het beeld koppelen (van Diemen, 2012). Dit betekent dat als men een tekening maakt zonder 

de betekenis van het getekende uit te leggen, de tekening op zich niet tot beter begrip zal leiden. De 

betekenis van de tekening wordt er door de ontvanger aan gegeven door middel van begeleidende 

woorden. Dit is in de dynamische interventie bewerkstelligd door de tekeningen eenvoudig te 

houden en erbij de vertellen wat het getekende voorstelt en waarom het getekend is 
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3. Onderzoeksvraag 
 

De onderzoeksvraag luidt als volgt: “In hoeverre draagt tekenend uitleggen als onderwijsactiviteit 

tijdens de natuurkunde les bij tot dieper leren van Natuurkundige concepten door leerlingen?” 

Tekenend uitleggen is een vorm van zogenaamde dynamische visualisatie. Het idee is dat de leerling 

bij dynamische visualisaties, in vergelijking tot statische visualisaties, het totaal aan informatie in 

kleinere stukjes aangeboden krijgt. Hierdoor kan de leerling de informatie beter verwerken. Tevens 

zal een juist opgebouwde dynamische visualisatie de leerling meer inzicht geven in de verbanden 

tussen oorzaak en gevolg. 

Als onderwerp voor de les is gekozen voor de Speciale Relativiteitstheorie.  De Speciale 

Relativiteitstheorie is, met name door de vele misconcepties (Scherr, 2005), een erg moeilijk voor te 

stellen onderwerp welke sinds 2014 deel uit maakt van het examenprogramma (syllabus 

natuurkunde vwo centraal examen 2016, april 2014) 

Dit alles leidt tot de volgende hypotheses: 

1. Dynamische visualisatie als onderwijsactiviteit leidt tot het dieper leren van natuurkundige 

concepten bij leerlingen 

2. Dynamische visualisatie als onderwijsactiviteit leidt tot het verkleinen van de kans op 

misconcepties met betrekking tot de Speciale Relativiteitstheorie   

 

3.1 Deelvragen 
 

Om de bovenstaande onderzoeksvraag goed te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen 

van belang: 

1. Wat zijn veel voorkomende misconcepties met betrekking tot de Speciale 

Relativiteitstheorie? 

2. Welke voorkennis hebben de leerlingen wat betreft de Speciale relativiteitstheorie?  

3. Welke ontwerpcriteria gelden er voor het statisch en dynamisch visualiseren van de Speciale 

Relativiteitstheorie?  

4. Hoe kan het dynamische aspect van tekenend uitleggen zo goed mogelijk geïsoleerd worden 

van de andere aspecten van de uitleg?  

5. Hoe kan het begrip bij de leerlingen wat betreft de Speciale relativiteitstheorie voor en na de 

aangeboden lesactiviteit gemeten worden?  

6. Leiden statische en dynamische visualisatie als lesactiviteiten tot verschillen in misconcepties 

bij leerlingen? 

7. Zijn er aantoonbare verschillen in de SOLO-taxonomie scores (Structure of 

the Observed Learning Outcome) tussen de experimentele groep en de controle groep voor 

en na het experiment? 

 

 



9 
 

4 Methode 
 

In het vorige hoofdstuk zijn een aantal deelvragen opgenomen. In dit hoofdstuk zal beschreven 

worden hoe deze onderzoeks(deel)vragen geadresseerd worden: 

• Om deelvraag 1 te beantwoorden zijn in het hoofdstuk resultaten (zie 5.1) de meest 

voorkomende misconcepties met betrekking tot de SRT opgenomen.  

• Om inzicht te krijgen in het antwoord op deelvraag 2 zal iedere leerling vooraf een 

voorkennistoets maken (zie bijlage 1) 

• In antwoord op deelvraag 3 zal in 4.2.1 Lesactiviteiten ingegaan worden op de manier waarop de 

ontwerpcriteria van statisch en dynamisch visualiseren in de lessen zijn verwerkt   

• Aan deelvraag 4 wordt tegemoetgekomen door beide lesactiviteiten door dezelfde docent te 

laten aanbieden. Andere aspecten van de uitleg (verbaal, non-verbaal) hebben mijns inziens 

namelijk vooral de maken met de docent.  

• Deelvraag 5 zal beantwoord worden door zowel voor als na de lesactiviteit een kennistoets over 

de begrippen tijddilatatie en gelijktijdigheid af te nemen om zodoende de kennis(toename) te 

kunnen meten (zie bijlage 1: voorkennistoets en bijlage 4: eindtoets) 

• Om deelvraag 6 te kunnen beantwoorden, zijn in beide toetsen de vragen 6,7,8,9 en 11 

opgenomen  

• Om deelvraag 7 te kunnen beantwoorden zullen de SOLO-scores statistisch worden beoordeeld 

met behulp van een t-toets. In 5.2 wordt de inzet van de SOLO methode in dit onderzoek verder 

uitgewerkt.  

 

De methode van dit onderzoek is opgesplitst in twee delen; de deelnemers en gevolgde procedure 

en de ontworpen materialen en onderzoeksinstrumenten. Om de materialen in de tijd te kunnen 

plaatsen, is ervoor gekozen de procedure vóór de gebruikte materialen te beschrijven. 

 

4.1 Deelnemers & procedure 
 

De deelnemers aan dit onderzoek zijn twee 5VWO Natuurkunde klassen van het Heerbeeck College 

te Best. Een klas zal fungeren als de experimentele groep en de andere klas als controlegroep. De 

experimentele groep, bestaat in totaal 18 leerlingen, welke zijn gedoceerd door mijzelf (28 november 

2017, 4e uur, duur 50 minuten). De controlegroep, bestaat uit 15 leerlingen welke ook door mijzelf 

zijn gedoceerd (27 november 2017, 5e uur, duur 50 minuten). 
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De kennistoename zal worden gemeten door middel van een tweetal toetsen, te weten een 

voorkennistoets en een eindtoets. De voorkennistoets zal voor de lesactiviteit worden afgenomen. 

De eindtoets zal na de lesactiviteit worden afgenomen 

   

4.2 Materialen en onderzoeksinstrumenten 

 

 

4.2.1 Lesactiviteiten   

De controlegroep krijgt het onderwerp Speciale Relativiteitstheorie uitgelegd met behulp van door 

mijzelf gemaakte Powerpoint sheets (zie bijlage 3) met hierin naast tekst ook een aantal statische 

visualisaties. Om te voldoen aan de ontwerpeisen voor statische visualisatie als genoemd in de 

theorie, wordt bij het tonen van de statische visualisaties tegelijkertijd een daarmee samenhangende 

uitleg gegeven met referentie naar de visualisaties. De mogelijke misconcepten worden zowel visueel 

als mondeling geadresseerd.    

De experimentele groep krijgt het onderwerp uitgelegd volgens de methode van dynamische 

visualisatie. Om te voldoen aan de ontwerpeisen voor dynamische visualisatie als genoemd in de 

theorie, zal deze les gegeven worden door middel van een vooraf door mijzelf opgesteld script 

waarin vermeld wordt wanneer en hoe de verschillende tekeningen worden opgebouwd en welk 

mondeling commentaar hierbij hoort. Op deze manier wordt de koppeling tussen het visuele en het 

mondelinge commentaar geborgd. Door gebruik te maken van een verhalende stijl met personen die 

iets meemaken, wordt het voorstellingsvermogen van de leerlingen geprikkeld.  Door het script te 

beginnen met de Klassieke (Newtonse) mechanica wordt een koppeling gemaakt met de voorkennis 

van de leerlingen (zie bijlage 5 voor het script). 

  

Groep A 

Experimentele groep 

VWO5 

Lesvorm Dynamisch 

Groep B 

Controle groep 

VWO5 

Lesvorm Statisch 

Afname 

voorkennistoets  
Afname 

voorkennistoets  

1 lesuur 
Dynamische visualisatie  

1 lesuur 
Statische visualisatie  

Afname 

eindtoets  + 

vragenlijst 

Afname 

eindtoets  + 

vragenlijst 
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4.2.2 Voorkennistoets 

 

Door middel van een voorkennistoets zal gemeten worden wat het kennisniveau is van de leerlingen 

voor de lesactiviteit. De vragen zijn gebaseerd op de concepten uit de syllabus alsmede de 

misconcepten zoals die in de les aangestipt worden. In deze voorkennistoets zijn onder andere 

vragen over tijddilatatie en gelijktijdigheid opgenomen. De vragen hebben een verschillend niveau. 

Een aantal vragen zijn speciaal opgenomen om het al dan niet aanwezig zijn van misconcepties te 

meten (Zie bijlage 1 voor de voorkennistoets). 

 

4.2.3 Eindtoets 

 

Door middel van een eindtoets zal gemeten worden wat het kennisniveau is van de leerlingen na de 

lesactiviteit. De vragen in deze eindtoets zijn hetzelfde als die in de voorkennistoets en voldoen dus 

ook aan dezelfde eisen als hierboven genoemd (Zie bijlage 4 voor de eindtoets). 

 

4.2.4 Enquête over de les 

 

De enquête als meetinstrument (zie bijlage 2) is nodig, omdat in elk van de groepen leerlingen zullen 

zitten die een sterke voorkeur hebben voor de manier van lesgeven (statisch of dynamisch). De 

vragenlijst is afgestemd met een ervaren onderzoeker. Met behulp van deze enquête zijn we in staat 

om een correlatie te ontdekken tussen het resultaat van de toets van een bepaalde leerling en de 

voorkeur voor de aangeboden lesactiviteit. 

Na de eindtoets zal de leerlingen daarom gevraagd worden een enquête in te vullen. De vragenlijst is 

opgebouwd uit stellingen met een 10 punts-schaal, waarbij een score van 1 niet van toepassing 

betekent en een score van 10 helemaal van toepassing.  
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4.3 (SOLO) Structure of observed learning outcomes 
 

Om de mate van diepleren bij leerlingen na de lesactiviteit te kunnen analyseren, is een analyse tool 

noodzakelijk. Mijn keuze is hierbij gevallen op de SOLO (Structure of Observed Learning Outcomes ) 

taxonomie van Biggs & Collins. 

Volgens (Buick, 2010) is de SOLO-taxonomie uitermate geschikt voor het analyseren van toetsvragen 

waarbij het denkniveau van de leerling tot uiting komt in het gegeven antwoord.  

De SOLO beschrijft de niveau’s van toenemende complexiteit van begrip van een leerling met 

betrekking tot een bepaald onderwerp. Hierbij zijn 5 niveaus van complexiteit gedefinieerd: 

 Niveau Omschrijving niveau 

1 Prestructureel Geen kennis 

2 Unistructureel Feiten, concepten, procedures onthouden en begrijpen. Kennis 
en inzicht in een afzonderlijk kenniselement, zoals een begrip of 
hoofdlijn uit theorie of praktijk. 

3 Multistructureel Feiten, concepten, procedures, metacognitie toepassen. Kennis 
en inzicht in diverse kenniselementen, zonder deze aan elkaar 
te relateren. Beheerst diverse aspecten van een (complexe) 
taak, zonder deze aan elkaar te relateren. 

4 Relationeel Feiten, concepten, procedures, metacognitie analyseren en 
evalueren. De synthese van kenniselementen in een goed 
gestructureerd kennisbestand. De integratie van kennis, 
vaardigheden en houdingselementen, die nodig zijn om een 
taak uit te voeren 

5 Transferabel Feiten, concepten, procedures, metacognitie evalueren en 
creëren toepassing van geleerde modellen en begrippen op 
nieuwe kennisgebieden en/of kennisdomeinen transfer van de 
ontwikkelde bekwaamheid naar nieuwe situaties en naar 
situaties buiten het eigen domein 

 

Het onderstaande voorbeeld is gebaseerd op werk van Biggs and Collins (Buick, 2010)): 

Two answers to the question ‘Why is the side of a mountain that faces the coast usually wetter than 

the side facing the interior’ are: 

Answer 1: “Because it rains more on the coastal side.” 

Answer 2: “Because the prevailing winds are from the sea, which is why you call them sea 

breezes. They pick up moisture from the sea and as they meet the mountain they’re forced up 

and get colder because it’s colder the higher you get from the sea level. This makes the 

moisture condense which forms rain on the side going up. By the time the winds cross the 

mountain they are dry.” 
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Het 2e antwoord laat duidelijk een dieper begrip van het achterliggende proces zien, terwijl het 1e 

antwoord slechts een feit weergeeft. Met andere woorden: de toets vragen moeten de leerling 

aanzetten zoveel mogelijk “dieper begrip” te activeren.  
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5. Resultaten 
 

5.1 Veel voorkomende misconcepties met betrekking tot de Speciale 

Relativiteitstheorie 
 

In antwoord op de deelvragen 1 en 6 het volgende:  

De meeste misconcepties met betrekking tot de Speciale Relativiteitstheorie (verder SRT) ontstaan 

vanwege het feit dat de concepten van de SRT haaks staan op de ervaringen die leerlingen tot dan 

toe hebben opgedaan in het dagelijkse leven. 

De SRT vraagt leerlingen hun tot dan toe niet tegengesproken overtuigingen betreffende de 

concepten van tijd en ruimte gedeeltelijk over boord te gooien. De volgende misconcepten zijn dan 

ook veelvoorkomend (Scherr, 2005). 

 

5.1.1 Inertiaal stelsel 

 

In de natuurkunde is een inertiaal stelsel een coördinatenstelsel waarin voorwerpen, waar geen 

kracht op werkt, stilstaan of een eenparig rechtlijnige beweging maken. Dat betekent dat in zo'n 

stelsel de bewegingswetten van Newton hun eenvoudigste vorm hebben: voorwerpen veranderen 

alleen van snelheid als er een kracht op ze werkt en dan is de versnelling evenredig met die kracht. In 

het Latijn betekent inert: werkeloos, waardeloos, traag. 

Het gevolg is dat de leerlingen de begrippen absolute tijd en absolute ruimte moeten gaan loslaten 

(Scherr, 2005).  

  

5.1.2 Visuele fenomenen in plaats van fysische werkelijkheid  

 

Leerlingen zien de gevolgen van de Speciale Relativiteitstheorie zoals tijddilatatie en 

lengtecontractie vaak niet als echte fysische waarheden, maar meer als visuele fenomenen. Het 

gevolg is dat ze niet geloven dat deze fenomenen echt plaatsvinden, maar dat het een soort 

(wiskundige) truc is.           

Gelijktijdigheid: Een gebeurtenis die op het hetzelfde tijdstip plaatsvindt maar op een andere plaats 

(vanwege het feit dat de 2 observanten ten opzichte van elkaar bewegen), zullen voor de 2 

observanten op verschillende tijdstippen plaatsvinden. 

Her gevolg hiervan is dat een klok die met grote snelheid een stilstaande observant passeert, voor de 

stilstaande observant langzamer loopt. LET OP: dus niet “lijkt te lopen”, maar ook daadwerkelijk 

langzamer loopt. Dit fysische fenomeen noemt men tijddilatatie. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurkunde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Co%C3%B6rdinatenstelsel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eenparig_rechtlijnige_beweging
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wetten_van_Newton
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𝒕𝒃𝒆𝒘𝒆𝒈𝒆𝒏𝒅𝒆 𝒌𝒍𝒐𝒌 =
𝒕𝟎

√𝟏 −
𝒗𝟐

𝒄𝟐

 

 

Een ander gevolg hiervan is dat een voorwerp dat met grote snelheid een stilstaande observant 

passeert, voor de stilstaande observant korter wordt. Ook hier geldt weer niet “korter lijkt”, maar 

daadwerkelijk korter is. Dit fysische fenomeen noemt men lengtecontractie. 

𝑳𝒃𝒆𝒘𝒆𝒈𝒆𝒏𝒅 𝒗𝒐𝒐𝒓𝒘𝒆𝒓𝒑 = 𝑳𝟎 ∙ √𝟏 −
𝒗𝟐

𝒄𝟐
 

Leerlingen zien de gevolgen van de Speciale Relativiteitstheorie zoals tijddilatatie en lengtecontractie 

vaak niet als echte fysische fenomenen, maar meer als visuele fenomenen die niet echt gebeuren. Dit 

komt ook omdat de fenomenen niet zichtbaar gemaakt kunnen worden. Het gevolg is dat ze de 

Speciale Relativiteitstheorie niet echt kunnen zien als fysische werkelijkheid (Scherr, 2005). 

 

5.1.3 Lichtsnelheid is absoluut 

 

Waar dagelijkse waarnemingen het feit ondersteunen dat snelheid altijd relatief is ten opzichte van 

de observant. Met andere woorden: “beweging is relatief”. De SRT postuleert echter dat de snelheid 

van het licht (c) voor iedere observant altijd even groot is, dus onafhankelijk van de relatieve snelheid 

van de observanten ten opzichte van elkaar. Met andere woorden: “de lichtsnelheid is hetzelfde voor 

iedere observant”. Het is lastig voor leerlingen dit concept aan te nemen, omdat het tegen de intuïtie 

van de leerling in gaat. Ook hier geldt weer dat dit fenomeen niet zichtbaar gemaakt kan worden. 

     

5.1.4 Scores op misconcepties 

 

Als men de scores van de twee groepen met betrekking tot het bestaan van misconcepties 

analyseert, is het volgende beeld te zien. De vragen 6,7,8,9 en 11 zijn de vragen waarmee het 

bestaan van misconcepties kan worden gemeten. 

Voor deze vragen waren in totaal minimaal 5 (= 0%) en maximaal 19 punten (= 100%) te behalen. Een 

verschil van 14 punten. 

Het gemiddeld aantal punten behaald voor deze vragen tijdens de eindtoets was 11,13 voor de 

controlegroep en 12,06 voor experimentele groep. Omgerekend naar een percentage van het aantal 

te behalen punten betekent dit een 43,8% voor de controlegroep en 50,4% voor de experimentele 

groep. De interventie waarbij dynamische visualisatie is gebruikt levert dus ook voor wat betreft het 

voorkomen van misconcepties aanzienlijk betere resultaten op. 
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Als men echter via een t-toets (one-sided, independant) de significantie berekent, komt men uit op 

een p = waarde van 0,467. Omdat dit aanzienlijk meer is dan de grenswaarde van 0,05, zou dit 

inhouden dat het gemeten verschil niet significant is. 

Vragen 6,7,8,9,11 Aantal leerlingen Gemiddeld percentage 
voorkennistoets 

Gemiddeld percentage 
eindtoets 

Experimentele groep 18 10,3% 50,4% 

Controlegroep 15 9,5% 43,8% 

 

Tabel 1: gemiddelde scores op de vragen 6,7,8,9,11 voor voorkennis-en eindtoets per groep  

 

5.2 De inzet van SOLO in dit onderzoek 
 

In antwoord op deelvraag 5 over hoe men kennis kan meten heb ik gekozen voor de hieronder 

beschreven inzet van de SOLO-methode. De vragen, zowel in de voorkennistoets als in de eindtoets 

opgenomen, hebben zelf een bepaald SOLO-niveau in zich. 

Sommige (eenvoudige) vragen, zoals “wie was de “ontdekker” van de klassieke mechanica” kunnen 

alleen goed of fout beantwoord worden en dus is alleen SOLO-niveau 1 of 2 als uitkomst mogelijk.   

Andere vragen “Kun je het begrip tijddilatatie uitleggen in je eigen woorden” zijn veel complexer. De 

leerling kan hier Bij dit soort vragen zijn alle 5 de SOLO-niveaus als uitkomst mogelijk. 

In tabel 1 zijn alle vragen van de eindtoets ingeschaald naar mogelijke SOLO-niveaus van de 

antwoorden 

Nr Vraag Mogelijke SOLO scores met verantwoording 

1 Wie was de “ontdekker” van de Klassieke 
Mechanica? 
(meerkeuzevraag) 

1: fout of geen antwoord  
2: goed antwoord 

2 Waarom zijn de uitspraken “snelheid is 
relatief” en “de lichtsnelheid is absoluut” 
paradoxaal (= tegenstijdig) aan elkaar? 

1: fout of geen antwoord 
2: één uitspraak gebruikt in uitleg 
3: twee uitspraken gebruikt in uitleg 
4: twee uitspraken en paradoxaal gebruikt in 
uitleg  

3 Wat is het voordeel van een gedachte-
experiment? Geef een voorbeeld 

1: fout of geen antwoord 
2: kost geen geld 
3: geen beperkingen 
4: + goed voorbeeld 

4 Hoe luiden de 2 postulaten uit de Speciale 
Relativiteitstheorie 

1: fout of geen antwoord 
2: één postulaat goed 
3: twee postulaten goed 

5 Geef een ander woord voor dilatatie? 1: fout of geen antwoord 
2: rek, rekking, verwijding, vertraging 

6 Leg het begrip “tijddilatatie” uit in je eigen 1: fout of geen antwoord 



17 
 

woorden 2: alleen definitie tijddilatatie gebruikt of 
“het lijkt alsof” in het antwoord 
3: met gebruik verschillende snelheden 
4: complete uitleg van een situatie 

7 Is tijddilatatie een fysisch fenomeen of is het 
een wiskundig fenomeen? Leg je antwoord 
uit. 

1: fout of geen antwoord 
2: goed antwoord, maar geen (goede) uitleg  
3: goed antwoord, goede uitleg 

8 Stel er zit een klok in een racewagen. Deze 
racewagen rijdt met 300 km/h voorbij een 
tribune. Deze klok loopt voor iemand uit het 
publiek langzamer dan voor de coureur in de 
racewagen. Deze bewering is: 

Juist/onjuist, leg uit:  

1: fout of geen antwoord 
2: goed antwoord, maar geen uitleg of uitleg 
met “het lijkt alsof” 
3: + summiere, kloppende uitleg 
4: + complete, kloppende uitleg van de 
situatie  

9 Stel je voor een lichtstraal met hierop een 
klok gemonteerd. Jijzelf zit ook op dezelfde 
lichtstraal. Hoe loopt de klok dan voor jou? 

a. De seconden tikken normaal 
b. Klok staat stil 

Leg je antwoord uit 

1: fout of geen antwoord 
2: goed antwoord, maar geen uitleg of uitleg 
met “het lijkt alsof” 
3: + summiere kloppende uitleg 
4: + complete kloppende uitleg van de 
situatie met hetzelfde inertiaalstelsel 

10 Wat betekent het woord relatief? 1: fout of geen antwoord 
2: antwoord, maar alleen met gebruik van 
bijvoorbeeld “verschillend” 
3: antwoord met “ten opzichte van”, “in 
vergelijking tot” of iets dergelijks  

11 Leg de stelling “gelijktijdigheid is relatief” uit 
in je eigen woorden 

1: fout of geen antwoord 
2: summier antwoord of antwoord met “het 
lijkt alsof” 
3: verschil tussen waarnemingen als gevolg 
van verschillende snelheden 
4: complete uitleg van de situatie 

 

Tabel 2: indeling van de toetsvragen naar mogelijke SOLO- niveau’s 

Het correctiemodel van de toets is zodanig opgezet dat de leerlingen minimaal 11 punten en 

maximaal 37 punten konden behalen. 11 punten komt dus overeen met 0% en 37 punten komt 

overeen met een 100%. Een verschil van 26 punten.  

 

5.3 Scores op de voorkennistoets 
 

Wat betreft met meten van de voorkennis van de leerlingen (deelvraag 2) kan men het volgende 

zeggen. Het gemiddeld aantal punten behaald tijdens de voorkennistoets was 15,33 voor de 

controlegroep en 15,83 voor de experimentele groep. Omgerekend naar een percentage van het 
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totale aantal te behalen punten betekent dit een 16,6% voor de controlegroep en 18,6% voor de 

experimentele groep. Het verschil in voorkennis tussen de twee groepen voor de verschillende 

interventies was dus te verwaarlozen. 

Het gemiddeld aantal punten behaald voor de vragen over misconceptievragen 6,7,8,9 en 11) tijdens 

de voorkennistoets was 6,33 voor de controlegroep en 6,45 voor de experimentele groep. 

Omgerekend naar een percentage van het totale aantal te behalen punten betekent dit een 9,5% 

voor de controlegroep en 10,3% voor de experimentele groep. Ook hier is het verschil in scores 

tussen de twee groepen vrijwel te verwaarlozen. 

Verder kan over de voorkennis van de leerlingen gezegd worden dat beide groepen niet meer dan 

20% van het totale aantal punten behaald heeft. Voor de misconceptie vragen geldt zelfs een 

gemiddelde van ongeveer 10%. 

 

5.4 Ontwerpcriteria en invloed docent 
 

In antwoord op deelvragen 3 en 4 kan gezegd worden dat beide lessen volgens plan zijn verlopen. 

Tijdens de statische les liepen visualisaties en mondelinge toelichting synchroon. Ook waren er 

weinig vragen van de leerlingen wat wijst op eenduidigheid van de aangeboden informatie. Ook de 

dynamische les verliep goed, ondanks de relatieve onbekendheid van de docent met deze manier 

van lesgeven. De kinderlijke manier van tekenen zorgde voor hilariteit over en weer, maar werkte 

goed als het gaat om het begrip bij de leerlingen. Ook hier was het aantal vragen tijdens en achteraf 

zeer beperkt.  

Als men de scores voor het lesmateriaal analyseert, valt op dat de interventie met de dynamische 

visualisaties door de leerlingen aanzienlijk beter wordt beoordeeld. 

Schaal 1-10 Experimentele groep Controle groep 

Beoordeling lesmateriaal 7,9 7,4 

 

Tabel 3: beoordeling van het lesmateriaal 

Als men echter via een t-toets de significantie berekent, komt men uit op een p = waarde van 0,057. 

Omdat dit vrijwel gelijk is aan de grenswaarde van 0,05, zou dit inhouden dat het gemeten verschil 

significant is. Het lesmateriaal van de dynamische interventie (het script) werd door de leerlingen dus 

beter beoordeeld dan de powerpoint sheets van de statische interventie. 

Als men de scores voor de uitleg van de docent analyseert, valt op dat de interventie met de 

dynamische visualisaties door de leerlingen aanzienlijk beter wordt beoordeeld. 

Schaal 1-10 Experimentele groep Controle groep 

Beoordeling uitleg docent 8,1 7,3 

 

Tabel 4: beoordeling van de uitleg van de docent 
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Als men echter via een t-toets de significantie berekent, komt men uit op een p = waarde van 0,020. 

Omdat dit minder is dan de grenswaarde van 0,05, zou dit inhouden dat het gemeten verschil 

significant is. De uitleg van de docent kan natuurlijk niet los gezien worden van de kwaliteit van het 

lesmateriaal (zie voor). 

Als men de scores voor de moeilijkheid van de lesstof analyseert, valt op dat de interventie met de 

dynamische visualisaties door de leerlingen als eenvoudiger wordt beoordeeld. 

Schaal 1-10 Experimentele groep Controle groep 

Beoordeling moeilijkheid lesstof 6,1 7,1 

 

Tabel 5: beoordeling van de moeilijkheid van de lesstof 

Als men echter via een t-toets de significantie berekent, komt men uit op een p = waarde van 0,077. 

Omdat dit vrijwel gelijk is aan de grenswaarde van 0,05, zou dit inhouden dat het gemeten verschil 

significant is. 

Als men kijkt naar of men de les interessant vond of niet, valt op dat de interventie met de 

dynamische visualisaties door de leerlingen als interessanter wordt beoordeeld. 

Schaal 1-10 Experimentele groep Controle groep 

Is de lesstof interessant? 8,1 7,7 

 

Tabel 6: Is de lesstof interessant? 

Als men echter via een t-toets de significantie berekent, komt men uit op een p = waarde van 0,295. 

Omdat deze waarde aanzienlijk groter is dan de grenswaarde van 0,05, zou dit inhouden dat het 

gemeten verschil niet significant is. 

Een Interessante analyse is of er een correlatie is tussen de beoordeling door de leerling van de 

uitleg/lesmateriaal en de kennistoename van dezelfde leerling. 
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Figuur 1 correlatie tussen beoordeling en kennistoename 

Uit bovenstaande grafiek kan men concluderen dat er geen duidelijke correlatie is tussen de 

beoordeling van de docent/lesmateriaal en de mate van kennistoename van een leerling. 

 

5.5 Scores op kennistoename 
 

In antwoord op de vraag of er verschillen zijn in de SOLO scores tussen de twee groepen (deelvraag 

7), kan het volgende worden opgemerkt: 

In paragraaf 5.3 zijn de scores op de voorkennistoets opgenomen. Deze scores zijn 16,6% voor de 

controlegroep en 18,6% voor de experimentele groep. Het verschil in voorkennis tussen de twee 

groepen voor de verschillende interventies blijkt te verwaarlozen. 

Het gemiddeld aantal punten gehaald tijdens de eindtoets was 24,33 voor de controlegroep en 26,67 

voor experimentele groep. Omgerekend naar een percentage van het aantal te behalen punten 

betekent dit een 51,2% voor de controlegroep en 60,3% voor de experimentele groep. De interventie 

waarbij dynamische visualisatie is gebruikt levert dus duidelijk betere resultaten op, zowel absoluut 

als in relatie tot de voorkennis score. 

Als men echter via een t-toets (one sided, independant) de significantie van de behaalde scores 

berekent, komt men uit op een p = waarde van 0,133. Omdat dit meer is dan de grenswaarde van 

0,05, zou dit inhouden dat het gemeten verschil niet significant is. 

 Aantal leerlingen Gemiddeld percentage 
voorkennistoets 

Gemiddeld percentage 
eindtoets 

Experimentele groep 18 18,6% 60,3% 

Controlegroep 15 16,6% 51,2% 

 

Tabel 7: gemiddelde scores voor voorkennis -en eindtoets per groep  
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6. Conclusies, discussie en persoonlijke reflectie 
 

6.1 Conclusies en discussie 
 

Hoewel de leerlingen bij de dynamische interventie, zowel in de gehele score als in de scores op 

misconcepties, duidelijk een grotere kennistoename lieten zien kunnen de twee hypotheses van dit 

onderzoek te weten: 

• Dynamische visualisatie als onderwijsactiviteit leidt tot het dieper leren van natuurkundige 

concepten bij leerlingen 

• Dynamische visualisatie als onderwijsactiviteit leidt tot het verkleinen van de kans op 

misconcepties met betrekking tot de Speciale Relativiteitstheorie  

 

vanwege de geringe significantie volgend uit de t-toets niet zomaar aangenomen worden. 

Wel is duidelijk waarneembaar dat het lesmateriaal bij de dynamische interventie beter werd 

beoordeeld (7,9 tegenover 7,4). Dit geeft een signaal dat de bij de dynamische interventie gebruikte 

lesmaterialen door de leerlingen als prettig werden ervaren. Deze prettige ervaring kan leiden tot 

een grotere voorliefde voor het vak natuurkunde.  

Ook de uitleg van de docent bij de dynamische interventie werd gemiddeld door de leerlingen hoger 

beoordeeld (8,1 tegenover 7,3). Natuurlijk kan men in de dergelijk onderzoek de invloed van de 

docent nooit helemaal uitsluiten. Zo heeft de ene docent een voorkeur voor een meer statische vorm 

van lesgeven, waarbij het boek of Powerpoint presentaties gebruikt worden. Een andere docent zal 

meer enthousiast worden van een meer dynamische vorm van lesgeven. Deze natuurlijke voorkeur 

van elke docent heeft uiteraard invloed op het enthousiasme en de kwaliteit waarmee de docent de 

les geeft. Dit enthousiasme van de docent straalt ook weer af op de leerlingen.  

Tenslotte werd de lesstof door de leerlingen bij de dynamische interventie als minder moeilijk 

ervaren (6,1 tegen 7,1). Ook dit resultaat kan, vanwege de succeservaring, leiden tot een groter 

enthousiasme bij de leerlingen voor het vak natuurkunde.   

Al met al kan men naar mijn mening de hoofdvraag “In hoeverre draagt tekenend uitleggen als 

onderwijsactiviteit tijdens de natuurkunde les bij tot dieper leren van Natuurkundige concepten door 

leerlingen?” toch positief beantwoorden. Uiteraard moet de docent deze manier kan lesgeven dan 

wel omarmen. 

6.2 Persoonlijke reflectie 
 

Het onderzoek had naast de onderwijskundige hypothesen ook nog een aantal persoonlijke doelen, 

namelijk: 

• past deze manier van lesgeven bij mij als docent 

• slaat deze manier van lesgeven aan bij de leerlingen in het middelbaar onderwijs  
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Beide vragen kan ik volmondig met ja beantwoorden gezien de zeer positieve reacties van de 

leerlingen na de dynamische interventie (zowel schriftelijk als mondeling) enerzijds en de voldoening 

die de dynamische interventie mijzelf bracht anderzijds. 

De dynamische manier van lesgeven vergt wel een andere voorbereiding. Bij de statische manier 

(met behulp van Powerpoint sheets) is een docent vooraf vooral bezig met de inhoud en de logische 

opbouw van het verhaal. Als dit goed gebeurt is het lesgeven op zich niet meer zo inspannend. Al 

met al kost deze manier niet zoveel tijd en er kan ook niet zoveel misgaan. 

Bij de dynamische manier is de voorbereiding minstens zo belangrijk, maar zal de daadwerkelijke 
interventie veel meer van de docent vragen. Je kunt het bijna zien als een soort performance. Je 
moet er dus wel de energie voor hebben, maar achteraf is de voldoening ook veel groter. 
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Bijlage 1  Voorkennistoets 

Wat weet je van de Speciale Relativiteitstheorie 

 

 

Naam: ………………………………………………  Klas: ………………………………… 

 

1. Wie was de “ontdekker” van de Klassieke Mechanica? 

a. Christiaan Huygens 

b. Albert Einstein 

c. Isaac Newton 

 

2. Waarom zijn de uitspraken “snelheid is relatief” en “de lichtsnelheid is absoluut” paradoxaal (= tegenstijdig) aan 

elkaar? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

3. Wat is het voordeel van een gedachte-experiment? Geef een voorbeeld 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

4. Hoe luiden de 2 postulaten uit de Speciale Relativiteitstheorie 

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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5. Geef een ander woord voor dilatatie? 

………………………………………………… 

 

6. Leg het begrip “tijddilatatie” uit in je eigen woorden 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

7. Is tijddilatatie een fysisch fenomeen of is het een wiskundig fenomeen? Leg je antwoord uit. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

8. Stel er zit een klok in een racewagen. Deze racewagen rijdt met 300 km/h voorbij een tribune. Deze klok loopt voor 

iemand uit het publiek langzamer dan voor de coureur in de racewagen. Deze bewering is: 

a. Juist 

b. Onjuist 

Leg uit: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

9. Stel je voor een lichtstraal met hierop een klok gemonteerd. Jijzelf zit ook op dezelfde lichtstraal. Hoe loopt de klok dan 

voor jou? 

c. De seconden tikken normaal 

d. Klok staat stil 

Leg je antwoord uit: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

 

10. Wat betekent het woord relatief? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

11. Leg de stelling “gelijktijdigheid is relatief” uit in je eigen woorden 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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Bijlage 2: 

Vragenlijst over de les en toets Speciale relativiteitstheorie 

 

Naam: …………………………………………………… Klas: …………………………. 

 

Wat vond je van het lesmateriaal (1 = heel slecht, 10 = heel goed)? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Wat vond je van de uitleg van de docent (1 = heel slecht, 10 = heel goed)? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Wat vond je vond je van de moeilijkheid van de lesstof (1 = heel eenvoudig, 10 = heel moeilijk)? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Wat vond je van de moeilijkheid van de toets (1 = heel eenvoudig, 10 = heel moeilijk)? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vond je het onderwerp van de les interessant (1 = totaal niet interessant, 10 = heel erg interessant)? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zou je meer over het onderwerp willen weten (1 = no way, 10 = ja, graag)? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Voor het leren heb ik naast de les(stof) gebruik gemaakt van: 

• Mijn aantekeningen  ja / nee 
 

• Internet   ja / nee 
 

• You tube filmpjes  ja / nee 
 

• Familie/vrienden  ja / nee 
 

• Anders, te weten ……………………………………………………………………………… 

Overige opmerkingen 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Bijlage 3 Powerpoint sheets  
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Bijlage 4  Eindtoets Speciale relativiteitstheorie 

Wat weet je van de Speciale Relativiteitstheorie 

 

 

Naam: ………………………………………………  Klas: ………………………………… 

 

1. Wie was de “ontdekker” van de Klassieke Mechanica? 

a. Christiaan Huygens 

b. Albert Einstein 

c. Isaac Newton 

 

2. Waarom zijn de uitspraken “snelheid is relatief” en “de lichtsnelheid is absoluut” paradoxaal (= tegenstijdig) aan 

elkaar? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Wat is het voordeel van een gedachte-experiment? Geef een voorbeeld 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

4. Hoe luiden de 2 postulaten uit de Speciale Relativiteitstheorie 

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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5. Geef een ander woord voor dilatatie? 

………………………………………………… 

 

6. Leg het begrip “tijddilatatie” uit in je eigen woorden 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

7. Is tijddilatatie een fysisch fenomeen of is het een wiskundig fenomeen? Leg je antwoord uit. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

8. Stel er zit een klok in een racewagen. Deze racewagen rijdt met 300 km/h voorbij een tribune. Deze klok loopt voor 

iemand uit het publiek langzamer dan voor de coureur in de racewagen. Deze bewering is: 

a. Juist 

b. Onjuist 

Leg uit: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

9. Stel je voor een lichtstraal met hierop een klok gemonteerd. Jijzelf zit ook op dezelfde lichtstraal. Hoe loopt de klok dan 

voor jou? 

a. De seconden tikken normaal 

b. Klok staat stil 

Leg je antwoord uit: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

 

10. Wat betekent het woord relatief? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

11. Leg de stelling “gelijktijdigheid is relatief” uit in je eigen woorden 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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Bijlage 5  Script 
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