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Samenvatting 

De samenleving van de 21e eeuw vraagt om nieuwe vaardigheden, die vroeger nog niet 

bestonden. Daarnaast is conceptuele en metacognitieve kennis in de toekomst onmisbaar. Om 

leerlingen voor te bereiden op de huidige samenleving, moeten vakken niet meer als losstaand, 

maar als onderdeel van het curriculum gezien worden. 

Het doel van dit onderzoek is om erachter te komen op welke manier vakken aangeboden 

kunnen worden, zodat leerlingen meer verbindingen tussen deze vakken gaan zien. In het 

onderzoek wordt gefocust op één concept uit het curriculum. Als doelgroep zijn twee 

parallelklassen gekozen, die als nul- en nameting een concept map hebben gemaakt over het 

concept “hoek”. In de periode tussen deze metingen zijn in de testklas expliciet verbanden met 

andere vakken benoemd, die in de controleklas zijn weggelaten. 

Uit de resultaten blijkt dat de conceptkennis van de testklas verder is uitgebreid dan van de 

controleklas, terwijl er in de nameting minder vakoverstijgende elementen worden benoemd dan 

in de nulmeting. Dit onderzoek heeft zich echter gefocust op één concept. Het verdient daarom de 

aanbeveling om een soortgelijk onderzoek te doen naar meerdere concepten met een groter aantal 

respondenten. Daarnaast zou onderzoek gedaan kunnen worden naar een ander niveau van 

integratie. 

 

Trefwoorden:  Conceptueel leren, curriculum, geïntegreerd onderwijs, concept mapping, 

thematisch onderwijs, vakoverstijgend onderwijs 
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1 Inleiding 

Naar onze ervaring sjokken leerlingen op traditionele scholen van vak naar vak, zonder de 

verbanden tussen deze vakken te zien. Leerlingen zien de vakken als losse onderdelen, die zij 

moeten halen om hun diploma in ontvangst te nemen. Docenten, aan de andere kant, doen hier ons 

inziens net zo hard aan mee. Hierdoor wordt hetzelfde concept bij verschillende vakken anders 

uitgelegd, waardoor leerlingen nog minder verbanden zien tussen vakken. Voor zowel leerlingen, 

als docenten, is het belangrijk om de losse vakken als onderdeel van het curriculum te (gaan) zien. 

Het doel hiervan is dat leerlingen verbanden zien tussen vakken, omdat hetzelfde concept aansluit 

bij verschillende mono vakken. Dit zorgt er naar onze mening voor dat vakken niet meer als 

losstaand en oppervlakkig worden gezien, maar als onderdeel van het geheel. Vakken worden dan 

als het ware puzzelstukjes om het curriculum te vormen. Om dit doel te bereiken, moeten docenten 

volgens ons inzicht krijgen in de kennis, methode en concepten die bij andere vakken centraal 

staan. In Figuur 1.1 is deze probleemstelling visueel weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1.1: Visuele weergave van de probleemstelling. 
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De wereld is geen werk bestaande uit vakken (een vakwerk), maar een weefsel van 

concepten. Internationale studies hebben aangetoond dat conceptuele en metacognitieve kennis in 

de toekomst onmisbaar zijn (Thijs, Fisser, & Hoeven, 2014). Daarnaast vraagt de samenleving van 

de toekomst om nieuwe vaardigheden, zoals weergegeven in het model voor 21e eeuwse 

vaardigheden van SLO en Kennisnet (zie Figuur 1.2; SLO & Kennisnet, 2018). Om leerlingen zo 

goed mogelijk voor te bereiden op deze toekomst, moeten leerlingen ons inziens in staat zijn om 

vanuit verschillende invalshoeken naar een concept te kijken. 

Het doel van dit onderzoek is om erachter te komen op welke manier vakken aangeboden 

kunnen worden, zodat leerlingen deze niet meer als losstaand gaan zien, maar als onderdeel van 

het hele curriculum. Dit is een erg breed thema daarom is er gekozen om dit aan de hand van 1 

concept te onderzoeken, het concept “hoek”, wat gedurende de interventie vakoverstijgend 

aangeboden wordt. Vervolgens wordt de leeropbrengst van deze aanpak vergeleken met een 

situatie waarin hetzelfde concept binnen één of meer losse vakken wordt behandeld, om te 

onderzoeken of deze aanpak inderdaad heeft geleid tot het leggen van meer vakoverstijgende 

verbanden. 

 

  

Figuur 1.2: Model voor 21e eeuwse vaardigheden (SLO & Kennisnet, 2018). 
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2 Theoretisch kader 

Naar het thema vakoverstijgend onderwijs, ook wel geïntegreerd onderwijs genoemd, 

wordt al lange tijd onderzoek gedaan. Het probleem is echter dat er geen eenduidige beschrijving 

bestaat over wat vakoverstijgend onderwijs is (Wraga, 1996). In de review studie van Gresnigt 

naar de vak overstijgende aanpakken en hun voordelen en nadelen (Gresnigt, Taconis, van Keulen, 

Gravemeijer, & Baartman, 2014) wordt een duidelijke definitie gegeven van integratie met 

betrekking tot vakoverstijgende stof, zie Tabel 2.1. In dezelfde review studie is, op basis van deze 

definitie, een model opgesteld voor het verband tussen de integratiegraad en kansen en vereisten 

voor leerlingen en docenten (zie Figuur 2.1). Op deze manier ontstaat een framework waarbinnen 

er categorisatie mogelijk is van de mate van integratie van vakoverstijgende stof en hoe dit, 

mogelijk, impact heeft op zowel de leerling als de docent. In het door ons uitgevoerde onderzoek 

ligt de focus met name op de mogelijke impact voor de leerling, omdat het onderzoek zich richt 

op vakoverstijgende denkbeelden bij leerlingen. 

 

Tabel 2.1: Overzicht werkwijze voor integratie. Overgenomen en vertaald uit Promoting science and 

technology in primary education: a review of integrated curricula, (Gresnigt et al., 2014, pp 52) 

Naam Omschrijving 

Geïsoleerd/ afgebakend/ 

versnipperd 

Losstaande en afgebakend onderwerpen en disciplines  

Verbonden/ context 

bewust 

De verbanden tussen disciplines worden expliciet benoemd, er 

wordt naar de lln benoemd wat de verbanden zijn in plaats van 

de lln deze verbanden te laten leggen. 

Geïntegreerd/ 

verstrengeld  

Specifieke vakkennis van een ander vak is nodig voor een vak. 

Vak inhoud wordt gebruikt om andere vakken te versterken/te 

verrijken. 

Multidisciplinair  Twee of meer vakken werken samen rond een thema maar 

behouden de eigen identiteit.  

Interdisciplinair Binnen een interdisciplinair project wordt er niet meer gekeken 

vanuit mono vakken maar wordt er vanuit het thema geredeneerd 

als het gaat om benodigde vaardigheden en concepten.  

Transdisciplinair Het curriculum ontstijgt individuele vakken en de focus ligt op 

een kennisvlak dat dicht bij de echte wereld staat. 
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Figuur 2.1: Model in relatie tot geïntegreerd curriculum. Het voorgestelde verband tussen de integratie 

graad en de kansen en vereisten voor leerlingen en docenten. Overgenomen uit Promoting science and 

technology in primary education: a review of integrated curricula, pagina 73 (Gresnigt et al., 2014) 

 

Volgens de sociaal cognitieve leertheorie is het mogelijk om diepgaandere conceptkennis 

op te doen door in groepsverband te werken aan het creëren van conceptbegrip. Hierbij is het 

vakoverstijgende aspect van groot belang omdat dit begrips-/conceptkennis aantoonbaar kan 

vergroten (Anthamatten, Bryant, Ferrucci, Jennings, & Theobald, 2018). Het door ons uitgevoerde 

onderzoek focust zich daarom op vakoverstijgend onderwijs als versterker van concept denken, 

beredeneerd vanuit de sociaal cognitieve leertheorie. 

In eerdere onderzoeken is de meerwaarde van vakoverstijgend onderwijs vooral 

gevalideerd met behulp van reguliere summatieve toetsing, waarin de focus ligt op de reproductie 

van kennis (Rennie, Venville, & Wallace, 2012). Met behulp van concept maps kan in beeld 

gebracht worden welke associaties leerlingen hebben met een bepaald concept en op welke manier 

deze associaties met elkaar verbonden zijn (Novak, 2002). Deze vorm van data collectie geeft 

daardoor de mogelijkheid tot het vaststellen van conceptuele en metacognitieve kennis (Marée, 
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Bruggen, & Jochems, 2012). Door gebruik te maken van concept maps als toetsmethode in 

tegenstelling tot reguliere toetsing hopen wij aan te tonen dat de conceptuele kennis, welke in de 

toekomst onmisbaar is (Thijs et al., 2014), is vergroot naar aanleiding van een bepaalde interventie. 
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3 Onderzoeksvragen 

3.1 Hoofdvraag 

Het doel van dit onderzoek is om te ontdekken op welke manier vakken aangeboden 

kunnen worden, zodat leerlingen deze vakken niet meer zien als losstaand, maar als deel van het 

curriculum. Om dit aan te tonen is er gekozen om te focussen op het vakoverstijgend aanbieden 

van één concept. De bijbehorende onderzoeksvraag luidt:  

 

Wat is een goede aanpak om leerlingen een vakoverstijgend denkbeeld te laten ontwikkelen 

over het concept “hoek”? 

 

3.2 Deelvragen 

Om tot een goede beantwoording van de hoofdvraag te komen, dienen de volgende 

deelvragen onderzocht te worden: 

 

1. In hoeverre is het denkbeeld wat leerlingen hebben over het concept hoek vakoverstijgend? 

2. Welke methodes en leertheorieën bestaan er om het concept “hoek” vakoverstijgend te 

onderwijzen? 

3. Hoe kunnen docenten deze methodes en leertheorieën toepassen binnen hun lessen? 

4. Leidt deze toepassing tot een groter aantal vakoverstijgende verbanden bij de leerlingen 

over het concept “hoek”? 
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4 Methode 

4.1 Participanten 

Dit onderzoek is uitgevoerd in twee klassen, waarvan de belangrijkste kenmerken zijn 

weergegeven in Tabel 4.1. Deze klassen zijn gekozen op basis van hun onderlinge overeenkomsten. 

De test- en controleklas zijn parallelklassen en hebben daarom een vergelijkbaar lesrooster. 

Daarnaast hebben zij dezelfde docenten voor de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde. 

 

Tabel 4.1: Kenmerken van de participerende klassen. 

 
Testklas Controleklas 

Niveau VWO VWO 

Jaarlaag 3 3 

Bètavakken Wiskunde (3 uur/week) 

Natuurkunde (1,5 uur/week) 

Scheikunde (1,5 uur/week) 

Biologie (1 uur/week) 

Wiskunde (3 uur/week) 

Natuurkunde (1,5 uur/week) 

Scheikunde (1,5 uur/week) 

Biologie (1 uur/week) 

Aantal jongens 11 (12) 2 7 (8) 2 

Aantal meisjes 17 (18) 1 18 (20) 2,3 

1  Gedurende de periode waarin het onderzoek heeft plaatsgevonden is één leerling ingestroomd in de 

testklas. Deze leerling had vrijstelling voor het vak natuurkunde en is daarom buiten beschouwing gelaten 

in dit onderzoek. 
2  Gedurende de periode waarin het onderzoek heeft plaatsgevonden is één leerling in de testklas en zijn 

twee leerlingen in de controleklas langdurig ziek geweest. Deze leerlingen hebben het vak natuurkunde 

maar gedeeltelijk gevolgd en zijn daarom buiten beschouwing gelaten in dit onderzoek. 
3  Gedurende de periode waarin het onderzoek heeft plaatsgevonden is één leerling ingestroomd in de 

controleklas. Deze leerling heeft het vak natuurkunde gedeeltelijk gevolgd en is daarom buiten 

beschouwing gelaten in dit onderzoek. 

 

Zowel voorafgaand aan als na afloop van de interventie is een meting verricht in beide 

klassen. Deze meting bestaat uit het maken van een concept map en wordt samen met de interventie 

in meer detail beschreven in Secties 4.2 en 4.4. De momenten waarop de metingen hebben 

plaatsgevonden zijn samen met een overzicht van de aanwezige respondenten weergegeven in 

Tabel 4.2. In de periode tussen de nulmeting en de nameting heeft een roosterwissel 
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plaatsgevonden. De roosters van de test- en contoleklas voor en na de roosterwissel zijn 

weergegeven in Tabel 4.3 en Tabel 4.4 respectievelijk. 

 

Tabel 4.2: Aantal respondenten in de test- en controleklas gedurende de nulmeting en de nameting. 

 
Nulmeting 

Testklas 

Nameting 

Testklas 

Nulmeting 

Controleklas 

Nameting 

Controleklas 

Datum 12-01-2017 09-05-2017 12-01-2017 09-05-2017 

Dag donderdag dinsdag donderdag dinsdag 

Aantal jongens deelgenomen 10 10 7 7 

Aantal meisjes deelgenomen 16 17 18 18 

Aantal leerlingen afwezig 2 1 0 0 

 

Tabel 4.3: Lesrooster van de test- en controleklas tijdens de nulmeting. 

 
Testklas  Controleklas 

Dag ma di wo do vr  ma di wo do vr 

1e uur ne wi fa na bv  sk en wi ec fa 

2e uur mu bi gs ckv ec  fa ne bl ckv wi 

3e uur fa na bi en du  en wi lo bi ak 

4e uur en ne wi wi sk  na bi du na  

5e uur   bl du ak  ne mu gs du  

6e uur   lo ml     bv ml  

 

Tabel 4.4: Lesrooster van de test- en controleklas tijdens de nameting. 

 
Testklas  Controleklas 

Dag ma di wo do vr  ma di wo do vr 

1e uur gs wi ak ak fa  fa na lo en gs 

2e uur ne na wi ckv gs  ec ne bl ckv sk 

3e uur ec en mu en wi  ak wi gs mu du 

4e uur  du ne fa du  ne en bv ak fa 

5e uur  bv bl sk sk  sk  du wi wi 

6e uur   lo ml      ml  
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4.2 Procedure 

Naar aanleiding van de literatuurstudie over thematisch onderwijs, waarbinnen concepten 

vakoverstijgend worden aangeleerd, is er een onderzoek uitgevoerd in de twee parallelklassen 

binnen het vak natuurkunde. Het doel van het onderzoek is om te kijken of leerlingen meer 

vakoverstijgende verbanden leggen rondom het concept hoek wanneer dit op een andere manier 

wordt aangeboden. Het concept hoek komt onder andere bij de vakken natuurkunde, scheikunde 

en wiskunde aan de orde. 

Voorafgaand aan de interventie is in beide klassen een nulmeting verricht. Deze nulmeting 

bestond uit het maken van een concept map met als centraal begrip het concept “hoek”. Na afloop 

van de interventie, die in één van beide parallelklassen is uitgevoerd, is een nameting verricht in 

beide klassen. In deze nameting werd opnieuw gevraagd een concept map te maken over het 

concept “hoek”. 

De interventie die binnen dit onderzoek is uitgevoerd heeft zich gericht op het 

vakoverstijgend behandelen van het concept “hoek” binnen het vak natuurkunde. Tijdens de 

periode waarin het onderzoek heeft plaatsgevonden is het hoofdstuk krachten behandeld in beide 

klassen. In de controleklas is dit hoofdstuk op een vergelijkbare manier behandeld als de 

voorgaande hoofdstukken. In de testklas is het concept “hoek” binnen dit hoofdstuk geïntegreerd 

aangeboden. De mate van integratie is in detail beschreven in de volgende sectie. 

 

4.3 Interventie 

In het theoretisch kader is beschreven dat er verschillende mate van integratie bestaan, van 

losstaande disciplines tot een volledige geïntegreerd curriculum. Voor deze mate van integratie 

bestaan verschillende modellen, zoals het samengestelde model uit Figuur 2.1. Dit model laat zien 
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dat de leeropbrengst toeneemt naarmate de integratie complexer wordt, maar dat er tegelijkertijd 

meer investeringen voor nodig zijn (Gresnigt et al., 2014). Het doel van dit onderzoek is om met 

een beperkte investering voor de docent meer vakoverstijgende verbindingen te laten leggen door 

leerlingen. Eén van de modellen waarop het model uit Figuur 2.1 is gebaseerd, is het model van 

Fogarty (Fogarty, 1991). In dit model wordt een onderscheid gemaakt tussen integratie binnen één 

discipline, integratie tussen verschillende disciplines en integratie tussen leerlingen. De eerste 

categorie wordt vervolgens weer onderverdeeld in gefragmenteerd, verbonden en verstrengeld, zie 

Figuur 4.1. 

 

De eerste stap naar integratie volgens dit model is connected. Deze stap is echter 

gedefinieerd binnen één discipline, terwijl dit onderzoek zich richt op het vakoverstijgend 

aanbieden van één concept uit verschillende disciplines. Uit de review studie van Gresnigt blijkt 

echter dat connected ook kan betekenen dat een docent expliciete links legt vanuit zijn eigen 

discipline met een andere discipline (Gresnigt et al., 2014). In dit onderzoek is ervoor gekozen om 

gebruik te maken van een interventie gebaseerd op een connected integratie, omdat deze vorm van 

integratie gerealiseerd kan worden met een beperkte investering. 

Het ontwerp van deze interventie is gebaseerd op de overlap tussen het hoofdstuk Krachten 

uit de methode Nova (Alkemade, Lenders, Molin, & Tromp, 2015) en het vak wiskunde. Deze 

Figuur 4.1: tien manieren om het curriculum te integreren, Overgenomen uit Ten ways to integrate 

curriculum, pagina 62 (Fogarty, 1991). 



Vakoverstijgend leren van het concept “hoek” 19 

 

overlap is, per paragraaf, samengevat in Tabel 4.5. In dit overzicht is paragraaf 3 buiten 

beschouwing gelaten, omdat deze niet tot de lesstof behoorde. 

 

Tabel 4.5: Overzicht van de overlap tussen het hoofdstuk Krachten uit Nova en het vak wiskunde. 

Paragraaf Natuurkunde (Nova) Link met wiskunde 

1: Krachten om je heen 

2: Krachten in evenwicht 

 

 

 

4: Hefbomen 

5: Krachten overbrengen 

vectoreigenschap: richting 

parallellogrammethode 

krachten loodrecht op elkaar: 

𝐹1
2 + 𝐹2

2 = 𝐹𝑟𝑒𝑠
2  

tan(𝛼) = 𝐹1/𝐹2 

arm van de kracht 

krachten op een hellend vlak: 

ontbinden in factoren 

hoeken meten en tekenen 

hoeken meten en tekenen 

 

stelling van Pythagoras 

basisverhouding goniometrie 

loodrecht op werklijn kracht 

basisverhoudingen  

goniometrie 

 

De interventie die heeft plaatsgevonden in testklas heeft zich niet gericht op één specifieke 

les of een onderdeel daarvan, maar op de volledige periode waarin het hoofdstuk Krachten is 

behandeld. Op basis van het overzicht in Tabel 4.5 zijn steeds gedurende de instructie, maar ook 

tijdens het beantwoorden van vragen of gedurende onderwijsleergesprekken, expliciete links 

gelegd tussen de stof uit het betreffende hoofdstuk en het vak wiskunde. De links zijn in de 

controleklas niet expliciet gelegd, maar zijn op sommige momenten wel impliciet aangehaald, 

zowel door de docent als door de leerlingen. 

Om een inzicht te krijgen in de links die gelegd zijn in de testklas, zijn twee delen van de 

lesvoorbereiding uitgewerkt en vergeleken met de lesvoorbereiding van de controleklas. Het eerste 

deel focust zich op de uitleg van het laatste deel van de tweede paragraaf, waarin uitgelegd wordt 

op welke manier de resultante kan worden berekenend als twee krachten loodrecht op elkaar staan. 

De uitwerking hiervan is weergegeven in Tabel 4.6. Door leerlingen uit de testklas zelf met een 

voorbeeld te laten komen wat ze bij wiskunde hebben geleerd, kan de docent vervolgens binnen 

het vak Natuurkunde redelijk eenvoudig de link leggen met hetzelfde concept. 
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Tabel 4.6: Uitwerking lesvoorbereiding krachten loodrecht op elkaar. 
 

Testklas Controleklas 

Doel: 

 

Begrijpen hoe de resultante berekend kan 

worden van twee krachten die loodrecht op 

elkaar staan en wat de richting van deze 

resultante is. 

idem 

Formules: 𝐹1
2 + 𝐹2

2 = 𝐹𝑟𝑒𝑠
2  

tan(𝛼) = 𝐹1/𝐹2 

idem 

Voorkennis: Stelling van Pythagoras 

Goniometrische verhoudingen 

Meten en tekenen van hoeken 

idem 

Uitwerking: Leerlingen vragen om een voorbeeldopgave 

waarin de stelling van Pythagoras voorkomt. 

Dit voorbeeld uitwerken en vervolgens 

vragen om één van de hoeken te berekenen 

in ditzelfde voorbeeld. Vervolgens de link 

leggen met het berekenen van de resultante 

door voorbeeldopgave 2 op pagina 17 te 

behandelen (Alkemade et al., 2015) 

Uitleg van beide formules m.b.v. 

voorbeeldopgave 2 op pagina 17 

(Alkemade et al., 2015). 

 

Een andere expliciete link tussen het hoofdstuk Krachten en het vak wiskunde is gelegd in 

de laatste paragraaf van het hoofdstuk, waar krachten op een hellend vlak worden behandeld. De 

bijbehorende goniometrische verhoudingen die nodig zijn om deze krachten te ontbinden, worden 

niet expliciet in het boek behandeld. Dit is echter wel onderdeel van de proefwerkstof en deze 

opgave worden daarom behandeld aan de hand van opgave 60 op pagina 44 (Alkemade et al., 

2015). De uitwerking van deze opgave is te vinden in Figuur 4.2. In de testklas is tijdens de 

uitwerking van deze opgave de link gelegd met goniometrische problemen in de wiskunde, waar 

binnen een goniometrisch figuur diverse hoeken en zijden berekend moeten worden met behulp 

van de bijbehorende regels. Deze link is expliciet benoemd en vervolgens wordt opgave 60 volgens 

dezelfde methodiek opgelost. In de controleklas wordt deze link niet gelegd.                
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Figuur 4.2: Uitwerking van opgave 60, pagina 44 van (Alkemade et al., 2015). 
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4.4 Instrumenten 

Het doel van de metingen voorafgaand aan en na afloop van de interventie is om te bepalen 

of leerlingen een concept breder toepassen als dit concept op een andere manier wordt aangeboden. 

Met behulp van concept maps kan duidelijk in kaart gebracht worden welke associaties leerlingen 

hebben met een bepaald concept en op welke manier deze associaties met elkaar verbonden zijn 

(Novak, 2002). Omdat op deze manier een duidelijk beeld ontstaat van de kennis die leerlingen 

hebben over een bepaald concept, is ervoor gekozen om concept maps te gebruiken als 

belangrijkste instrument binnen dit onderzoek. 

Hoewel skeleton concept maps verschillende voordelen bieden ten opzichte van het 

beginnen met een “lege” concept map (Marée et al., 2012), is er bewust voor gekozen om in dit 

onderzoek gebruik te maken van concept maps zonder vooropgezette structuur. De reden hiervoor 

is dat er dan een beeld ontstaat van alle associaties die leerlingen hebben met het centrale concept, 

zonder dat zij eventueel geremd worden door een aangedragen structuur. Omdat veel respondenten 

niet bekend zullen zijn met het gebruik van concept maps, is ervoor gekozen om een voorbeeld 

van een concept map te laten zien voorafgaand aan de nul- en nameting (zie Figuur 4.3). Deze 

concept map is gebaseerd op het hoofdstuk wat net voor de nulmeting was afgerond om zo goed 

mogelijk aan te sluiten bij het huidige kennisniveau van de leerlingen. De condities waaronder de 

metingen zijn verricht, zijn weergegeven in Tabel 4.7. Voor zowel de nulmeting als de nameting 

zijn de aanwezige leerlingen in beide klassen verdeeld over zeven teams van drie tot vier personen, 

op basis van de klassenplattegrond. Dit heeft geresulteerd in een totaal van 28 concept maps. Om 

een goede vergelijking te kunnen maken tussen de nul- en de nameting, waren de teams tijdens 

beide metingen identiek aan elkaar, met uitzondering van afwezige leerlingen uit de testklas (zie 

Tabel 4.2) 
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Figuur 4.3: Voorbeeld concept map, gebruikt ter introductie van de nulmeting. 

 

Tabel 4.7: Condities waaronder nul- en nameting zijn verricht. 

Tijdsduur Onderdeel Condities 

5 min Introductie Concept maps maken in het kader van een onderzoek 

Uitleg voorbeeld concept maps: 

- Centraal begrip 

- Associaties 

- Verbindingen tussen begrippen om verbanden 

aan te geven 

- Eventueel richtingen gebruiken 

- Eventueel tekst bij verbindingen om relatie aan 

te geven 

15 min Concept mapping Teams van 3 of 4 

A3 papier met “hoek” als centraal begrip 

Eén persoon schrijft, iedereen levert input 

2 min Afsluiting Namen noteren om nulmeting en nameting met elkaar 

te kunnen vergelijken 
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4.5 Analyse 

De verschillende concept maps van de nul- en nameting zijn met elkaar vergeleken aan de 

hand van een coderingsschema (Koopman, Teune, & Beijaard, 2011). Met behulp van een dergelijk 

coderingsschema kunnen de belangrijkste eigenschappen van elke concept map in kaart gebracht 

worden, om vervolgens een verdere analyse toe te passen. 

Op basis van de literatuur (Koopman et al., 2011; Mavers, Somekh, & Restorick, 2002) is 

ervoor gekozen om de codering te baseren op de drie belangrijkste aspecten van concept maps: de 

elementen, de verbindingen en de structuur. Aan elk van deze aspecten worden vervolgens één of 

meer variabelen toegekend, zoals weergegeven in het coderingsschema in Tabel 4.8. 

Om een uitspraak te kunnen doen over de mate van vakoverstijgend denken, is het van 

belang om de elementen van de concept map niet alleen te tellen, maar deze ook te categoriseren. 

Daartoe zijn alle begrippen van alle concept maps verzameld en ingedeeld in de categorieën 

wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, vakoverstijgend en niet-vakgerelateerd (zie Bijlage 

A). Deze categorisering heeft in samenspraak plaats gevonden. Op basis van het aantal begrippen 

in een concept map kan een uitspraak gedaan worden over de hoeveelheid associaties die 

respondenten hebben bij het kernbegrip. Het aantal verbindingen hangt hiermee samen, maar geeft 

daarnaast ook informatie over de structuur van de concept map. 

Deze structuur, het derde aspect, kan op drie manieren in kaart gebracht worden: door het 

aantal verbindingen te delen door het aantal elementen (Mavers et al., 2002); door het maximaal 

aantal niveaus te tellen; of door elke concept map te typeren als lineair (spin), boom of netwerk 

(zie Figuur 4.4). In het laatste geval gaat elk type uit van een kernbegrip met daaromheen een 

aantal elementen dat direct met dit kernbegrip is verbonden (niveau 1). In lineaire concept maps is 

het aantal elementen op alle niveaus gelijk. Een concept map wordt getypeerd als boom zodra op 
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niveau x minimaal één element verbonden is met meer dan één element op niveau x+1 (zie Figuur 

4.4b). Zodra er ook binnen één niveau verbindingen ontstaan wordt een concept map benoemd als 

netwerk. 

 

Tabel 4.8: Coderingsschema voor de analyse van concept maps. 

Aspect Variabele Analyse 

Elementen Aantal Aantal begrippen tellen (tot)  
Categorie 1: wiskunde (wi) 

2: natuurkunde (na) 

3: scheikunde (sk) 

4: biologie (bi) 

5: vakoverstijgend (vo) 

6: niet-vakgerelateerd (nvg) 

Verbindingen Aantal Aantal verbindingen tellen 

Structuur Complexiteit Aantal verbindingen delen door het aantal elementen   
Diepte Maximaal aantal niveaus vanaf het kernbegrip  
Type 1: lineair (spin) 

2: boom 

3: netwerk 

 

 

Figuur 4.4: Overzicht van verschillende typen concept maps: lineair/spin (a), boom (b) en netwerk (c). 

 

Op basis van het coderingsschema in Tabel 4.8 is de data uit de concept maps handmatig 

gecodeerd om deze data vervolgens verder te analyseren. Hiertoe zijn eerst alle elementen op de 

concept maps voorzien van een kleur om de categorie aan te geven. Vervolgens is het aantal 
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elementen per categorie, evenals het totaal aantal elementen en verbindingen, geteld. Daarnaast 

zijn ook de diepte en het type van elke concept map bepaald. Deze data is vervolgens per meting 

en per klas in een tabel samengevoegd. Deze tabellen zijn vervolgens aangevuld met de 

complexiteit van elke concept map: het aantal verbindingen gedeeld door het aantal elementen. 

Met behulp van de data in deze tabellen kunnen de resultaten uit de concept maps verder 

worden geanalyseerd. Allereerst is gekeken naar de groei van het aantal elementen en verbindingen 

tussen de nul- en de nameting, waarbij in het bijzonder wordt gelet op de ontwikkeling van het 

aantal vakoverstijgende elementen. Daarnaast is de structuur van de concept maps en de 

ontwikkeling hiervan onderzocht door de complexiteit, de diepte en het type van de concept maps 

uit de nulmeting en de nameting met elkaar te vergelijken.  
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5 Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de nul- en nameting in de test- en controleklas 

besproken. Aan de hand van één van de concept maps wordt de verwerking van deze resultaten 

besproken. 

Figuur 5.1 toont het resultaat van één van de nulmetingen uit de controleklas. Met behulp 

van het coderingsschema in Tabel 4.8 en de categorisering in Bijlage A zijn de elementen, 

verbindingen en structuur van deze concept map geanalyseerd. Tabel 5.1 toont deze analyse 

resultaten voor alle nulmetingen uit de controleklas. In de eerste rij van deze tabel zijn de resultaten 

van de concept map in Figuur 5.1 weergegeven. 

 

Figuur 5.1: Resultaat van de nulmeting van team 1 uit de controleklas. 
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Tabel 5.1: Resultaten controleklas nulmeting 

 Aantal elementen Verbindingen Structuur 

Team wi na bi sk vo nvg tot  Aantal complexiteit diepte type 

1 14 1 0 1 8 1 25 42 1,68 3 3 

2 10 2 0 1 5 8 26 26 1,00 1 1 

3 9 1 0 0 2 0 12 19 1,58 2 3 

4 9 0 0 0 2 0 11 11 1,00 2 2 

5 6 0 0 0 2 13 21 21 1,00 1 1 

6 10 0 0 0 2 0 12 12 1,00 3 2 

7 15 1 0 0 7 3 26 26 1,00 2 2 

 

Figuur 5.2 en  Figuur 5.3 tonen de resultaten van de nulmeting van respectievelijk teams 2 

en 7 uit de controleklas. De bijbehorende analyse resultaten zijn te vinden in de tweede en zevende 

rij van Tabel 5.1. Eén van de verschillen tussen de concept maps van teams 1, 2 en 7 is het type: 

team 1 heeft gekozen voor een netwerkstructuur (3), terwijl teams 2 en 7 respectievelijk gebruikt 

hebben gemaakt van een spin (1) en boom (2) als structuur. 

Figuur 5.2: Resultaat van de nulmeting van team 2 uit de controleklas. 
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Figuur 5.3: Resultaat van de nulmeting van team 7 uit de controleklas. 

 

De analyse resultaten van de nulmeting in de testklas zijn weergegeven in Tabel 5.2. Tabel 

5.3 en Tabel 5.4 tonen de resultaten van de nameting in respectievelijk de testklas en de 

controleklas. 

 

Tabel 5.2: Resultaten testklas nulmeting 

 Aantal elementen Verbindingen Structuur 

Team wi na bi sk vo nvg tot  Aantal complexiteit diepte type 

1 7 0 0 0 2 1 10 10 1,00 1 1 

2 2 1 0 1 3 1 8 8 1,00 3 2 

3 8 1 0 0 2 1 12 13 1,08 2 3 

4 11 1 0 0 2 1 15 15 1,00 3 2 

5 12 0 0 0 13 0 25 25 1,00 3 2 

6 10 0 0 0 4 0 14 15 1,07 2 3 

7 5 0 0 0 2 0 7 7 1,00 2 2 
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Tabel 5.3: Resultaten testklas nameting 

 Aantal elementen Verbindingen Structuur 

Team wi na bi sk vo nvg tot  Aantal complexiteit diepte type 

1 9 2 0 0 3 0 14 14 1,00 1 1 

2 5 0 0 0 2 10 17 18 1,06 6 3 

3 22 0 0 0 1 0 23 23 1,00 4 2 

4 17 4 1 0 1 3 26 28 1,08 4 3 

5 9 0 0 0 5 5 19 23 1,21 2 3 

6 17 1 0 0 2 1 21 24 1,14 3 3 

7 6 0 0 0 1 0 7 7 1,00 2 2 

 

Tabel 5.4: Resultaten controleklas nameting 

 Aantal elementen Verbindingen Structuur 

Team wi na bi sk vo nvg tot  Aantal complexiteit diepte type 

1 17 1 0 0 3 1 22 23 1,05 3 3 

2 7 0 1 0 3 0 11 11 1,00 2 2 

3 4 4 0 0 0 1 9 9 1,00 2 2 

4 8 2 0 0 2 1 13 13 1,00 1 1 

5 8 1 1 0 3 9 22 22 1,00 2 2 

6 11 1 0 0 0 0 12 12 1,00 2 2 

7 14 1 0 0 4 2 21 21 1,00 1 1 

 

Deze resultaten kunnen op diverse manieren visueel worden weergegeven. Allereerst is 

gekeken naar de groei van het aantal elementen tussen de nulmeting en de nameting in de test- en 

controleklas. Om een uitspraak te doen over de ontwikkeling in vakoverstijgend denken, zijn deze 

resultaten uitgesplitst in het aantal elementen binnen de categorieën mono vak (wiskunde, 

natuurkunde, biologie en scheikunde), vakoverstijgend en niet vak gerelateerd. Deze resultaten 

zijn weergegeven in Figuur 5.4 en Figuur 5.5 voor respectievelijk de test- en controleklas. Uit de 

resultaten van de testklas blijkt dat bijna alle teams (1 tot en met 7) een groter aantal elementen 

heeft gebruikt in de nameting (B) dan in de nulmeting (A). De resultaten in Figuur 5.5 laten zien 

dat dit niet geldt voor de controleklas: in deze klas bevatten de concept maps van slechts twee 

teams meer elementen in de nameting dan in de nulmeting. De resultaten laten daarnaast zien dat 

het grootste deel van de gebruikte elementen is geclassificeerd als afkomstig uit mono vakken.  
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Figuur 5.4: Analyse van het aantal elementen in de nulmeting (A) en nameting (B) per team (testklas). 

Figuur 5.5: Analyse van het aantal elementen in de nulmeting (A) en nameting (B) per team (controleklas). 
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In Figuur 5.6 en Figuur 5.7 zijn dezelfde resultaten weergegeven, maar met een splitsing 

van de categorie mono vak in de vakken wiskunde, natuurkunde, biologie en scheikunde. In beide 

figuren is te zien dat het grootste deel van de elementen uit de categorie mono vak gekwalificeerd 

is als wiskundig. Daarnaast worden enkele natuurkundige, biologische en scheikundige begrippen 

genoemd. De resultaten in Figuur 5.6 laten zien dat het aantal elementen uit mono vakken voor 

vrijwel alle teams is toegenomen ten opzicht van de nulmeting, terwijl het aandeel 

vakoverstijgende elementen in alle concept maps is afgenomen. Daarnaast worden er in de 

nameting van de testklas meer niet vak gerelateerde elementen genoemd dan in de nulmeting. In 

de controleklas vindt juist een afname van het aantal niet vak gerelateerde elementen plaats, zoals 

te zien in Figuur 5.7. Daarnaast lijkt ook het aandeel vakoverstijgende elementen af te nemen en 

blijft de hoeveelheid elementen uit mono vakken over alle concept maps gemiddeld gelijk. 
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Figuur 5.6: Analyse van het aantal elementen in de nulmeting (A) en nameting (B) per team, uitgesplitst 

per vak (testklas). 
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Deze observaties worden ondersteund door Figuur 5.8 en Figuur 5.9, waarin de relatieve 

groei is weergegeven van het aantal elementen, verbindingen en vakoverstijgende elementen 

tussen de nul- en nametingen in respectievelijk de test- en controleklas. Figuur 5.8 laat zien dat het 

aantal elementen in de concept maps van de testklas over het algemeen groter is in de nameting 

dan in de nulmeting. Het aantal verbindingen groeit ongeveer proportioneel met het aantal 

elementen. Opvallend is dat bijna alle concept maps in de nameting verhoudingsgewijs minder 

vakoverstijgende elementen bevatten dan in de nulmeting, zoals ook zichtbaar was in Figuur 5.4. 

De resultaten van de controleklas in Figuur 5.9 vertonen een ander beeld: het totaal aantal 

elementen en verbindingen neemt iets af in de nameting ten opzicht van de nulmeting, evenals het 

aandeel vakoverstijgende elementen voor de meeste teams. 
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Figuur 5.7: Analyse van het aantal elementen in de nulmeting (A) en nameting (B) per team, uitgesplitst 

per vak (controleklas). 
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Figuur 5.9: Relatieve groei van het aantal elementen en verbindingen tussen de nul- en nameting per team 

(controleklas). 

Figuur 5.8: Relatieve groei van het aantal elementen en verbindingen tussen de nul- en nameting per team 

(testklas). 
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De structuur van de concept maps van de nul- en nameting is tot slot gevisualiseerd in 

Figuur 5.10 en Figuur 5.11. Uit de resultaten van de testklas (zie Figuur 5.10) blijkt dat de concept 

maps van de nameting over het algemeen complexer zijn dan de concept maps van de nulmeting: 

het type blijft bij de meeste teams gelijk of gaat van boom naar netwerk, de diepte neemt over het 

algemeen toe en de complexiteit blijft gelijk of neemt toe. Figuur 5.11 laat bijna het 

tegenovergestelde zien voor de concept maps van de controleklas: terwijl het type en de diepte 

wisselend toe- en afnemen, blijft de complexiteit gelijk of neemt deze af. 

Figuur 5.10: Structuur van de concept maps, uitgedrukt in type, diepte en complexiteit, van de nulmeting 

(A) en nameting (B) per team (testklas). 
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Figuur 5.11: Structuur van de concept maps, uitgedrukt in type, diepte en complexiteit, van de nulmeting 

(A) en nameting (B) per team (controleklas). 
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6 Discussie en Conclusie 

De resultaten laten zowel een bevestigend als tegenstrijdig beeld zien als het gaat om het 

vergrote van vakoverstijgende conceptkennis. In Figuur 5.4 en Figuur 5.5 is bij de controle klas 

over het algemeen een afname van het aantal elementen te zien, terwijl het aantal elementen in de 

concept maps van de testklas over het algemeen toeneemt ten opzicht van de nulmeting. Dit 

resultaat doet vermoeden dat er een grotere kennisbasis is ontstaan in de testklas in vergelijking 

met de controleklas. De vraag is echter of dit ook heeft geleid tot een grotere conceptkennis. 

Het aandeel vakoverstijgende elementen is over het algemeen kleiner in de nameting dan 

in de nulmeting, zowel in de testklas als in de controleklas. Het aandeel mono vakken, daarentegen, 

lijkt in beide gevallen te stijgen. Figuur 5.6 en Figuur 5.7 tonen waar dit aandeel uit opgebouwd 

is. In deze figuren is zichtbaar dat met name wiskundige en natuurkundige elementen voorkomen 

in de concept maps, wat gezien de keuze van het concept niet vreemd is. Met name in de testklas 

worden in de nameting meer elementen uit mono vakken genoemd dan in de nulmeting, wat duidt 

op een toename van de kennis verspreid over meerdere mono vakken. Ook zien we een duidelijke 

afname van vakoverstijgende elementen bij de controle klas. 

Als we terug kijken naar Tabel 4.3 en Tabel 4.4 kunnen we zien dat roosters van beide 

klassen zijn gewijzigd gedurende de interventie. Zo is de verdeling van de vakken over de week 

gewijzigd en is het vak biologie weggevallen. De resultaten laten echter geen duidelijke aanwijzing 

zien om aan te nemen dat deze wijziging invloed heeft gehad op het bereikte resultaat. De 

categorisering van alle elementen uit de concept maps heeft in onze ogen wel een significante 

impact op de resultaten. Zo zijn veel termen toegekend aan een mono vak, terwijl deze mogelijk 

ook als vakoverstijgend gezien kunnen worden. Het zou dan ook nuttig zijn om dezelfde concept 

maps nogmaals te analyseren met een andere categorisering van de elementen. Wij zijn echter nog 
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steeds van mening dat de huidige verdeling van de elemenen over de verschillende categorieën 

representatief is voor de manier waarop leerlingen deze begrippen zouden moeten zien. 

Bij het kijken naar de relatieve verschillen tussen de nul- en nameting ontstaan grotere 

verschillen, zie Figuur 5.8 en Figuur 5.9. Waar de controle klas een duidelijk afname laat zien op 

bijna alle vlakken, is een duidelijke toename in het aantal verbindingen en elementen te zien voor 

de testklas. Figuur 5.8 toont voor deze klas echter ook een duidelijke afname van het aandeel 

vakoverstijgende elementen. De significante toename van het aantal elementen en verbindingen 

laat echter zien dat er meer verbanden zijn gelegd ten opzichte van de nulmeting, wat indiceert dat 

een dieper begrip van het concept is ontstaan. 

Leerlingen hebben hun kennis over het concept dus verbreed binnen verschillende vakken, 

maar zijn tot minder vakoverstijgende elementen gekomen. Dit wil niet zeggen dat de 

conceptkennis niet is toegenomen: leerlingen uit de testklas zijn de vakken namelijk minder als 

losstaand gaan zien, omdat zij in de nametingen meer elementen konden noemen uit verschillende 

vakken. Dit is vooral zichtbaar als we kijken naar de resultaten van Figuur 5.8, waar we de 

vakoverstijgende elementen procentueel zien afnemen, maar het aantal verbindingen en de 

complexiteit zien groeien. Dit laat ons vermoeden dat er wel degelijk beter conceptbegrip is.   

Deze conclusie wordt ondersteund door Figuur 5.10 en Figuur 5.11, waarin de structuur 

van de concept maps is samengevat. Uit deze resultaten blijkt namelijk dat de concept maps van 

de testklas over het algemeen complexer zijn geworden in de nameting ten opzichte van de 

nulmeting, terwijl de complexiteit van de concept maps van de controleklas niet significant 

toeneemt.  

Op basis van deze resultaten doen we graag een aantal aanbevelingen voor een 

vervolgonderzoek. Zo was de keuze voor het concept hoek een keuze die ons inziens sterke invloed 
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heeft gehad op het onderzoek in het geheel. Andere thema’s of concepten hadden mogelijk andere 

resultaten opgeleverd. Ons voorstel zou dan ook zijn om deze aanpak met meerdere concepten te 

valideren. Hiermee kan worden aangetoond wat de impact is geweest van de keuze. Daarnaast was 

de sample size voor dit onderzoek nog relatief klein, een breder onderzoek in een complete jaarlaag 

en/of op verschillende vestigingen zou de validiteit ondersteunen. Wel was er genoeg verschil 

tussen de controle groep en de interventie groep. 

Als we kijken naar de mate van integratie zat de interventie nog op een relatief laag niveau, 

we zaten op de 2de trede in de integratie ladder zoals beschreven door Gresnigt (Gresnigt et al., 

2014). Deze mate van integratie lijkt echter al te zorgen voor een verschil in vakoverstijgend 

denken. De verwachting is daarom dat een interventie op een hogere trede van de integratie ladder, 

bijvoorbeeld het aanbieden van een vakoverstijgend project, leidt tot een significant verschil in het 

leggen van vakoverstijgende verbanden door leerlingen. 

Op basis van de bovenstaande analyses kan geconcludeerd worden dat er wel degelijk een 

grotere conceptkennis over het concept hoek is ontstaan. Met de minimale integratie die nu is 

toegepast lijkt er al voldoende geprikkeld te worden om tot een groter conceptbegrip te komen. 

Als we de deelvragen bekijken, komen we echter op een andere conclusie. De deelvragen, die 

vooral betrekking hadden op vakoverstijgend onderwijs en vakoverstijgende verbanden, zijn 

alleen ontkennend te beantwoorden. De resultaten laten namelijk zien dat er geen groei in het 

aantal vakoverstijgende elementen is geweest naar aanleiding van onze intervisie. Sterker nog, je 

zou mogen concluderen dat het juist een negatief effect heeft gehad op het aantal vermelde 

vakoverstijgende elementen. De minimale interventie die is uitgevoerd, was in dit geval dus niet 

toereikend voor het vergroten van vakoverstijgende conceptkennis. Er is wel een toegenomen 
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complexiteit van de concept maps aangetoond als gevolg van de interventie, maar dat is op dit 

moment niet direct te linken aan een vergroting van het vakoverstijgend begrip. 
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A Overzicht begrippen per categorie 

Wiskunde Natuurkunde Scheikunde Biologie Vak-

overstijgend 

Niet vak-

gerelateerd 

2 lijnen Celsius brander hoektanden 45 A4 

aanliggende 
hoek van 

breking 
scheikunde kaaklijn 60 aanzoek 

achthoek 
hoek van 

terugkaatsing 

 
neus 90 

anti-nerd (geen 

ronde bril) 

cirkel invalshoek 
  

180 
antwoorden-

boek 

cosinus kijkhoek   360 au/pijn 

driehoek kop-staart   bèta Berrie 

F-hoek(en) krachten   cijfers bezoek 

gelijkbenige 

driehoek 
natuurkunde 

  
Delta big mac doosje 

gelijkvormig

heid 
normaal(lijn) 

  
Fahrenheit billenkoek 

gelijkzijdige 

driehoek 
nuthoek 

  
figuur/figuren bloed 

geometrie spiegelhoek   geodriehoek boek 

gestrekte 

hoek 
spiegels 

  
graden boxring 

honderdhoek ster   grafiek broek 

inspringende 

hoek 
vectoren 

  
hoekpunt Captain Hook 

isometrie 
Voorwerp-

hoeken 

  
ijzer chocolade reep 

meetkunde    Kelvin dansen 

mr vd Wurff    lengtes doek 

mvr Kazius    lineaal Dorito's 

negenhoek    loodrecht Fengs hoofd 

nevenhoeken    meten gesneden pizza 

overstaande    ogen en kijken handdoek 

parallello-

gram 

   
onderzoek hitte 

perspectief    pijl hockey 

piramide 
   

prisma 
Hoek van 

Holland 

Pythagoras    punten hoekig 

recht 

evenredige 

driehoek 

   

richting licht hoekschop 

rechte hoek    smeltpunt huis 

rechthoek    snijpunt iemand hoeken 
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Wiskunde Natuurkunde Scheikunde Biologie Vak-

overstijgend 

Niet vak-

gerelateerd 

rechthoekige 

driehoek 

   
vormen 

in de hoek 

staan 

rond 
   

zijden 
Joel snow's 

haar 

ruimtefiguren    zonlicht koek 

scherpe 

hoek/scherp 

   
zwaartepunten koud 

schuine 

(hoek) 

    
kunst 

sinus     lekker warm 

soscastoa     look 

stelling van 

Pythagoras 

    
Lotte 

stompe 

hoek/stomp 

    
Louis Vuitton 

tangens     mes 

trapezium 
    mislukte 

wenkies 

vierhoek     misvormd 

vierkant     Mondriaan 

vijfhoek     moord 

volhoek     origami 

wiskunde     paardrijden 

zeshoek     pennen 

zevenhoek     rekenmachine 

Z-hoek(en)     rood 

     Roy's hoofd 

     slecht 

     snoek 

     stoot 

     stout/straf 

     streepjes 

     teen stoten 

     toblerone 

     unibrow 

     vloek 

     vouw 

     warm 

     wenkbrauw 

joyce join 

     windhoek 

     zakdoek 

          zoek 

 


