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Samenvatting 
Op veel scholen ligt de focus in de practicumleerlijn op conceptpractica. Echter doet onderwijskundige literatuur 

vermoeden  dat onderzoekspractica wel eens een grotere bijdrage zouden kunnen leveren op het gebied van diep 

leren.  

Het effect van een onderzoekspracticum ten opzichte van een conceptpracticum op de mate van diep leren is 

onderzocht in enkele 4 VWO klassen. Hierbij werd gebruik gemaakt van zowel bestaande als zelf ontworpen 

instrumenten om gegevens te verzamelen. De gegevens zijn vervolgens geanalyseerd met behulp van het 

computerprogramma SPSS. 

Hoewel er geen verschil werd waargenomen in de mate van oppervlakkig leren, laten de resultaten wel zien dat de 

leerlingen die het onderzoekspracticum hebben gedaan een meer diepe leerstrategie hebben toegepast tijdens 

het practicum. Deze leerlingen vertonen ook een hoger begripsniveau volgens de SOLO taxonomie dan hun 

tegenhangers met het conceptpracticum.  
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1. Inleiding 
In het nieuwe examenprogramma zijn als eindtermen voor onder andere scheikunde verschillende 

onderzoeksvaardigheden geformuleerd (Marsman, Pieters, & Taminiau, 2012). Ook de ‘National Science Education 

standards’ geven aan dat leerlingen deel moeten nemen aan wetenschappelijk onderzoek (National Research 

Council, 1996). Een vergelijking tussen de oude- en nieuwe scheikundeboeken van methoden ‘Chemie’ en ‘Chemie 

Overal’ laat echter zien dat er juist minder aandacht is gekomen voor het aanleren van onderzoeksvaardigheden. 

De nieuwe scheikundepractica zijn voornamelijk gericht op het bevorderen van wetenschappelijke kennis van de 

leerlingen (De Putter-Smits & Sanders, 2017).  

Dit soort practica heeft een duidelijke plek in het curriculum (Abrahams & Millar, 2008). Echter kan een practicum 

ook in de vorm van een onderzoek worden opgezet (Millar, 2009). Zo’n practicum klinkt als de leeractiviteit bij 

uitstek om de leerlingen hun onderzoeksvaardigheden te laten oefenen. Juist onderzoekspractica kunnen zeer 

geschikt zijn om het diep leren te bevorderen, omdat de leerlingen de kans krijgen te ervaren hoe professionals in 

de scheikunde te werk gaan (Sawyer, 2006). Door toepassen van constructivistische methoden kan een diepe 

aanpak worden bewerkstelligd (Nie & Lau, 2010).  

De relatie tussen onderzoek doen en de leerstrategieën van leerlingen in het middelbaar onderwijs is nog niet 

grondig onderzocht (Koopman, Bakx, & Beijaard, 2014). Wij, de onderzoekers, hadden het vermoeden dat 

onderzoekspractica kunnen worden ingezet ter bevordering van het diep leren op middelbare scholen. Dit zou een 

goede reden geven om meer dan nu het geval is gebruik te maken van onderzoekspractica in de les, in 

overeenstemming met het nieuwe examenprogramma. Daarom wordt in dit onderzoek geëvalueerd hoe het leren 

opzetten en uitvoeren van onderzoek in de scheikundeles zich vertaalt naar diep leren in 4 VWO. Hierbij zal ook 

rekening worden gehouden met de bestaande leerlijn van kennis en vaardigheden die op de onderzoeksschool 

tijdens practica worden aangeleerd. 



8 

 

2. Theoretisch kader 

2.1 Begrippen 
In dit onderzoek zijn de volgende begrippen gedefinieerd: 

Diep leren: De leerling wil de betekenis van dingen achterhalen. Hierbij wordt gezocht naar patronen en 

wetmatigheden terwijl er gebruik wordt gemaakt van bewijsmateriaal en logische argumenten worden bekeken. 

(Entwistle, 2000) 

Oppervlakkig leren: Leren met het doel om de huidige taak af te ronden, waarbij er geen relaties worden gelegd 

tussen concepten. Dit leidt vaak tot domweg feitjes leren. (Entwistle, 2000) 

Practicumleerlijn: In dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen de theoretische leerlijn en de 

practicumleerlijn. In de theoretische leerlijn wordt de lesstof omtrent het schoolvak scheikunde aangeleerd. De 

practicumleerlijn omvat de practica die worden uitgevoerd en de kennis en vaardigheden die daarbij worden 

aangeleerd. 

Leren onderzoeken en ontwerpen: Leerlingen doen door onderzoeken en ontwerpen kennis en vaardigheden op 

over hierbij relevante processen. (Van Graft & Kemmers, 2012) 

Open practicum: In de beschrijving van een open practicum worden weinig aanwijzingen gegeven voor het 

uitvoeren van het practicum en het verwerken van gegevens.  Daardoor is het de taak van de leerling zelf om te 

besluiten welke gegevens nodig zijn en hoe de onderzoeksvraag beantwoord kan worden. (Barrows, 1986) 

Open onderzoek: “… een onderwijsleeractiviteit, waarbij leerlingen zelfstandig een antwoord proberen te vinden 

op een door henzelf geformuleerde onderzoeksvraag. Bij het onderzoek doorlopen de leerlingen de fasen die over 

het algemeen gelden als fasen van onderzoek: het formuleren van een onderzoeksvraag, het opzetten van het 

experiment, het uitvoeren van het onderzoek, het verwerken van de resultaten, het trekken van conclusies, het 

reflecteren op het onderzoek en het schrijven van een verslag.”(Smits, 1997) 

Gesloten practicum: Practicum met een stappenplan dat leerlingen moeten volgen. Op deze manier komen zij niet 

zelf tot hun resultaten en conclusies, deze worden hen voorgelegd. (Foeken, 2016; Millar, 2009)  

Onderzoeksvaardigheden: “… in contexten vraagstellingen analyseren, gebruik makend van relevante begrippen 

en theorie, vertalen in een vakspecifiek onderzoek, dat onderzoek uitvoeren, en uit de onderzoekresultaten 

conclusies trekken.” (College voor Toetsen en Examens, 2015) 

Conceptpracticum: Een type practicum waarbij het ontwikkelen van begrip van concepten centraal staat. (Berg & 

Bunning, 1994) Tevens wordt de kennis en het begrip van de natuurlijke wereld ontwikkeld. (Millar, 2009) 

Instrumenteel practicum: Een type practicum waarbij het aanleren van een instrument, een apparaat of een 

standaardprocedure centraal staat. (Berg & Bunning, 1994) 

Onderzoekspracticum: Een type practicum waarbij het aanleren van onderzoeksvaardigheden centraal staat. (Berg 

& Bunning, 1994) 

PAAI: Practical Activity Analysis Inventory (Millar, 2009). De PAAI is een inventarisatiemiddel om de 

practicumleerlijn te analyseren. In deze analyse wordt bepaald wat de leerdoelen van het practicum zijn en op 

welke manier het practicum ontworpen is. Tevens wordt er in kaart gebracht welke onderzoeksvaardigheden er 

wel er niet aanwezig zijn.  

ASSIST: Approaches and Study Skills Inventory for Students (Tait, Entwistle, & McCune, 1998). De ASSIST is een 

inventarisatiemiddel dat kan worden gebruikt om de dominante leermethode van een leerling vast te stellen. 
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SOLO taxonomie: Structure of the Observed Learning Outcome taxonomie (Biggs & Tang, 2007). Deze taxonomie 

biedt een kader om uit te drukken op welk niveau een leerling de stof begrijpt. De SOLO taxonomie onderscheidt 5 

begripsniveaus: prestructural, unistructural, multistructural, relational en extended abstract.  
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2.2 Eerder onderzoek 

 

Figuur 1: Model voor het ontwikkelen en evalueren van een practicum. Overgenomen uit “Does Practical Work 

Really Work? A study of the effectiveness of practical work as a teaching and learning method in school science,” 

door I. Abrahams en R. Millar, 2008, International Journal of Science Education, 30 (14), p. 1947. Copyright 2008 

door Taylor & Francis. Overgenomen met toestemming. 

Millar et al. hebben een theoretisch kader ontwikkeld om de effectiviteit van practica in kaart te brengen. In dit 

kader wordt niet de vraag gesteld of practica in het algemeen effectief zijn, maar wordt de effectiviteit van een 

bepaald practicum vastgesteld (Abrahams & Millar, 2008). Millar et al. leggen geen relatie tussen practica en diep 

of oppervlakkig leren. 

In figuur 1 wordt een model voor het ontwikkelen en evalueren van een practicum weergegeven.  Als eerste wordt 

er gekeken naar de door de docent beoogde doelen (Box A).  

Nadat het doel bepaald is moet het practicum worden ontworpen zodat de beoogde doelen kunnen worden 

behaald (Box B). Het type practicum moet worden bepaald. Er worden drie soorten practica onderscheiden: 

conceptpractica, instrumentele practica en onderzoekspractica. 

Bij conceptpractica gaat het om het aanleren van concepten. (Berg & Bunning, 1994) Een voorbeeld hiervan is een 

practicum waarbij leerlingen een oplossing van kopersulfaat pentahydraat en een suspensie van krijt in water 

moeten filtreren. Hierbij leren leerlingen het concept dat een suspensie kan worden gescheiden met behulp van 

filtreren maar een oplossing niet. 

Voor instrumentele practica is het gebruik van een instrument of het aanleren van een standaardprocedure de 

hoofdzaak. (Berg & Bunning, 1994) Een van de eerste instrumentele practica in de derde klas is het aansteken van 

een brander. Hierbij leren leerlingen hoe ze een brander moeten aansteken, welke soorten vlammen er zijn en 

wanneer je welke vlam moet gebruiken.  

Onderzoekspractica hebben het aanleren van onderzoeksvaardigheden als doel. (Berg & Bunning, 1994) Een 

bekend voorbeeld hiervan binnen het vak scheikunde is de ‘zoutenpuzzel’. Hierbij krijgen leerlingen een onbekend 

zout waarvan zij met behulp van neerslagreacties moeten bepalen welk zout het is. De leerlingen moeten daar zelf 

een werkplan voor schrijven als voorbereiding, om het vervolgens tijdens de les uit te voeren om te achterhalen 

welk zout het is.  
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Bij het opzetten van een practicum kan er worden gekozen voor een gesloten of een open practicum. Een gesloten 

practicum is een practicum met een stappenplan dat leerlingen moeten volgen. Op deze manier komen zij niet zelf 

tot hun resultaten en conclusies, deze worden hen voorgelegd. (Foeken, 2016; Millar, 2009) In de beschrijving van 

een open practicum worden weinig aanwijzingen gegeven voor het uitvoeren van het practicum en het verwerken 

van gegevens. Daardoor is het de taak van de leerling zelf om te besluiten welke gegevens nodig zijn en hoe de 

onderzoeksvraag beantwoord kan worden. (Barrows, 1986) Elk type practicum kan worden opgezet als gesloten of 

open practicum. Echter moet er rekening mee worden gehouden dat leerlingen niet meteen een open practicum 

kunnen uitvoeren. Leerlingen moeten eerst onderzoeksvaardigheden leren voordat ze in staat zijn om een open 

practicum uit te voeren. Door middel van onderzoekspractica moeten deze onderzoeksvaardigheden worden 

aangeleerd. (Bell, Smetana, & Binns, 2005)  

Katchevich et al. heeft laten zien dat open onderzoekspractica kunnen dienen als platform voor het formuleren 

van argumenten vanwege het unieke karakter van de leeromgeving; er wordt samengewerkt en gediscussieerd in 

kleine groepen. (Katchevich, Hofstein, & Mamlok-Naaman, 2013) Tynjälä et al. toonden aan dat schrijfopdrachten 

en groepsdiscussies de kennis van studenten kunnen vergroten en dat het kritisch denkvermogen en de 

communicatievaardigheden van de leerlingen verbeterd worden. (Tynjälä, 1998) Sandi-Urena et al. ontdekten dat 

er een verband bestaat tussen labwerk en het gebruik van hogere orde metacognitieve vaardigheden. In deze 

studie werd aangetoond dat studenten die labwerk hadden gedaan meer hogere orde metacognitieve 

vaardigheden gebruikten dan de studenten die geen labwerk hadden gedaan. In deze studie werd gebruik gemaakt 

van een open onderzoekspracticum waarbij de studenten moesten samenwerken in groepen van vier studenten 

om de onderzoeksvraag te beantwoorden. (Sandi-Urena, Cooper, & Stevens, 2012) Hieruit kan dus worden 

geconcludeerd dat het gebruik van open onderzoekspractica bijdraagt aan het gebruik van hogere orde 

metacognitieve vaardigheden. Het gebruik van hogere orde metacognitieve vaardigheden is een kenmerk van diep 

leren. (Entwistle, 2000) Zowel het werk van Katchevik et al. als dat van Sandi-Urena heeft laten zien dat open 

onderzoekspractica het diep leren zouden kunnen bevorderen. 

Ondanks de goede bedoelingen van de docent en de opzet van het practicum kan het gebeuren dat leerlingen de 

instructies van een practicum niet begrijpen en andere dingen uitvoeren dan de docent voor ogen had. Daarom is 

het belangrijk om tijdens het uitvoeren van het practicum te kijken wat leerlingen uitvoeren (Box C).  

Als laatste kan de leeropbrengst worden vastgelegd (Box D). (Abrahams & Millar, 2008) In dit onderzoek wordt 

gebruik gemaakt van de Structure of the Observed Learning Outcome (SOLO) taxonomie (Biggs & Tang, 2007) om 

het begripsniveau van de leerlingen in kaart te brengen. Hierbij worden vijf begripsniveaus van elkaar 

onderscheiden: prestructural, unistructural, multistructural, relational en extended abstract. De SOLO wordt 

verder toegelicht in paragraaf 4.3. 

Met behulp van de Approaches and Study Skills Inventory for Students (ASSIST) (Tait et al., 1998) kan de mate van 

diep leren van de leerlingen worden vastgelegd. De ASSIST is een inventarisatiemiddel dat kan worden gebruikt om 

de dominante leermethode van een leerling vast te stellen. In de ASSIST worden drie strategieën van leren 

onderscheiden: diep, strategisch en oppervlakkig leren. Strategisch leren is een mengvorm van diep en 

oppervlakkig leren. (Entwistle, 2000) In dit onderzoek zal alleen worden gekeken naar diep en oppervlakkig leren 

en zal strategisch leren niet worden meegenomen. De ASSIST heeft enkele beperkingen. Leerlingen kunnen zelden 

in de categorie diep of oppervlakkig leren worden geplaatst. Verder zijn de categorieën diep of oppervlakkig leren 

breed en doet labelen niet altijd recht aan de complexiteit van leerstrategieën. Verder is de leermethode sterk 

afhankelijk van de leeromgeving. In een leeromgeving die diep leren bevordert zullen leerlingen eerder diep leren 

dan in een omgeving waarin oppervlakkig leren wordt bevorderd. (Entwistle, 2000) Dit is in lijn met het onderzoek 

van Nie & Lau waarin werd aangetoond dat sociaal constructivistische methoden het diep leren bevorderen terwijl 

traditionele instructie oppervlakkig leren bevordert. (Nie & Lau, 2010)  
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3. Onderzoeksvragen 

3.1 Toelichting 
Zoals vermeld in de inleiding wordt in dit onderzoek geëvalueerd hoe het leren opzetten en uitvoeren van 

onderzoek in de scheikundeles zich vertaalt naar diep leren in 4 VWO, met aandacht voor de bestaande 

practicumleerlijn op de onderzoeksschool.  

De hoofdzaak in het onderzoek is om te achterhalen hoe een onderzoekspracticum bijdraagt aan het diep leren bij 

scheikundeleerlingen, ten opzichte van een conceptpracticum. Deze bijdrage kan zowel positief als negatief zijn; 

wellicht is er zelfs geen verschil. Op de onderzoeksschool wordt hiertoe een zo open mogelijk 

onderzoekspracticum uitgevoerd door leerlingen uit 4 VWO. De resultaten van deze leerlingen worden vergeleken 

met de resultaten van 4 VWO leerlingen met een conceptpracticum.  

Om een goede analyse te kunnen waarborgen, moeten deze twee practica vergelijkbaar zijn; daarom zal het open 

onderzoekspracticum opgezet worden op basis van het gekozen conceptpracticum. Dit gebeurt op een zodanige 

manier dat het nieuwe onderzoekspracticum goed aansluit op de bestaande practicumleerlijn. De leerlingen zullen 

onderzoeksvaardigheden oefenen die nog weinig of niet in de practicumleerlijn vertegenwoordigd zijn. Door 

analyse aan de hand van de PAAI kan bepaald worden welke vaardigheden dit precies moeten zijn. 

3.2 Hoofdvraag 
In dit onderzoek is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: 

Hoe draagt een onderzoekspracticum bij aan het diep leren bij scheikundeleerlingen in 4 VWO?   

3.3 Deelvragen 
Bij deze hoofdvraag zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 

 Hoe is de practicumleerlijn opgebouwd op de onderzoeksschool in 4 VWO? 

 Met welke onderzoeksvaardigheden uit de PAAI moet de practicumleerlijn worden aangevuld? 

 Hoe kan een practicum in deze leerlijn worden aangepast tot een onderzoekspracticum met de 

ontbrekende vaardigheden volgens de PAAI? 

 Leidt het aangepaste practicum tot dieper leren dan het originele practicum bij leerlingen in 4 VWO? 
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4. Methode 

4.1 Procedure 
In figuur 1 is het model voor het ontwikkelen en evalueren van een practicum van Millar et al. weergegeven. Box A 

en B werden in kaart gebracht door alle 4 VWO practica van de onderzoeksschool te analyseren met behulp van de 

PAAI (Millar, 2009). In deze analyse werd bepaald wat de leerdoelen van de verschillende practica zijn en op welke 

manier de practicumleerlijn op de onderzoeksschool is opgebouwd. Zie paragraaf 4.3 voor een uitgebreidere 

omschrijving van de PAAI.  

Ook bleek uit deze PAAI-analyse welke onderzoeksvaardigheden nog afwezig waren in de practicumleerlijn. Uit de 

practicumleerlijn werd een gesloten conceptpracticum gekozen waarin de ontbrekende onderzoeksvaardigheden 

goed geïmplementeerd zouden kunnen worden. Dit practicum werd vervolgens aangepast tot een open 

onderzoekspracticum. Op de onderzoeksschool werd als experiment het aangepaste practicum uitgevoerd in twee 

klassen, terwijl twee klassen met een ingekorte versie van het originele practicum dienst deden als controlegroep. 

Box C werd in de praktijk gebracht door de lessen te observeren en werkplannen te lezen. De practica werden ook 

opgenomen op video als referentiemateriaal.  

Om de leeropbrengst van het practicum vast te leggen (Box D) werd gebruik gemaakt van de SOLO taxonomie. 

Deze taxonomie biedt een kader om uit te drukken op welk niveau een leerling de stof begrijpt (Biggs & Tang, 

2007). Om te bepalen in welke mate leerlingen diep of oppervlakkig leerden tijdens het practicum werd gebruik 

gemaakt van de Approaches and Study Skills Inventory for Students (ASSIST) (Tait et al., 1998). De ASSIST is een 

inventarisatiemiddel dat kan worden gebruikt om de dominante leermethode van een leerling vast te stellen. Deze 

lijst werd aangepast om te toetsen in welke mate leerlingen oppervlakkig dan wel diep leren gedurende het 

practicum. Ook werd inspiratie ontleend aan het Protocol Onderwijskundige Evaluatie (Koopman et al., 2014). Zie 

bijlage 8.1 voor de gebruikte ASSIST-gebaseerde vragenlijst. Onderzoek laat zien dat studenten met een hoog 

begripsniveau op de SOLO-taxonomie over het algemeen meer gebruik maken van diepe leerstrategieën dan van 

oppervlakkige leerstrategieën (Boulton-Lewis, 1994). Daarom is aan de ASSIST-gebaseerde vragenlijst ook één 

open vraag toegevoegd, die aan de hand van deze taxonomie beoordeeld is. 

De resultaten zijn verwerkt met het computerprogramma SPSS. Door de scores uit de groepen met het open 

onderzoekspracticum te vergelijken met de scores van de groepen met het gesloten conceptpracticum werd 

bepaald of hier significante verschillen tussen waren. Zo kon bepaald worden of bij het aangepaste practicum 

dieper geleerd werd. Door deze resultaten te combineren met de waarnemingen voor en tijdens het practicum kon 

er gespeculeerd worden over de manier waarop een onderzoekspracticum bij kan dragen aan het diep leren van 

leerlingen, ten opzichte van een conceptpracticum.  



14 

 

4.2 Onderzoeksdoelgroep 
Bij het analyseren van de practicumleerlijn met behulp van de PAAI waren de onderzoekers, een docent van de 

school en de begeleiders betrokken. De onderzoekers hebben de eerste analyse gedaan en de docent van de 

school en begeleiders zijn geraadpleegd als experts.  

Bij het uittesten van de practica zijn 89 leerlingen betrokken. Dit zijn alle scheikundeleerlingen in 4 VWO op deze 

school die aanwezig waren tijdens het uitvoeren van de practica. Deze leerlingen zijn verdeeld over 4 klassen, zie 

tabel 1. Klas 1 en 2 hebben het nieuwe practicum uitgevoerd en klas 3 en 4 het controle practicum. Hiermee is 

geprobeerd twee ongeveer even grote groepen voor beide practica te maken. Aan het nieuwe practicum hebben 

44 leerlingen meegedaan en aan het controle practicum 45 leerlingen. De groepen zijn groot genoeg om beide 

practica te vergelijken.  

Achteraf bleek de verdeling van gymnasium en atheneum leerlingen niet gelijk te zijn, zie tabel 1. Alle gymnasium 

leerlingen hebben het aangepaste practicum gedaan en er waren geen gymnasium leerlingen die het controle 

practicum gedaan hebben. In klas 1 hebben drie leerlingen het onderwijsniveau niet ingevuld. Van deze leerlingen 

kan niet worden bepaald of zij atheneum of gymnasium volgen. Ook hebben enkele leerlingen niet ingevuld of zij 

een jongen of meisje zijn. 

Tabel 1: Verdeling van scheikundeleerlingen over de klassen.  

Klas  Aantal 

leerlingen 

aanwezig 

Aantal 

gymnasium 

leerlingen 

Aantal 

atheneum 

leerlingen 

Aantal jongens Aantal meisjes 

1 25 4 18 5 18 

2 19 19 0 7 11 

3 28 0 28 10 17 

4 17 0 17 10 7 
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4.3 Instrumenten 
Practical Activity Analysis Inventory 
De PAAI (Millar, 2009) is een inventarisatiemiddel om de practicumleerlijn te analyseren. Allereerst wordt er 

bepaald of er sprake is van een conceptpracticum, instrumenteel practicum of onderzoekspracticum. Vervolgens 

wordt er bepaald welke onderzoeksvaardigheden er in het practicum voorkomen.  

In de PAAI worden 7 onderzoeksvaardigheden onderscheiden: 

a) Het opstellen van een onderzoeksvraag. 
b) Het maken van een werkplan. 
c) Het kiezen van practicummaterialen. 
d) Het presenteren van data. 
e) Het analyseren van data en het weergeven van patronen. 
f) Het trekken van een conclusie gebaseerd op bewijsmateriaal. 
g) Het bepalen hoe zeker je kunt zijn dat je conclusie correct is.  

 
Vervolgens wordt er bepaald of er sprake is van een open- dan wel gesloten practicum.  
 
Approaches and Study Skills Inventory for Students 
De ASSIST biedt een instrument waarmee de dominante leerstrategie van een leerling kan worden vastgesteld. 

Voor het ontwikkelen van de in dit onderzoek gebruikte vragenlijst zijn enkele vragen uit de ASSIST aangepast, om 

zo specifiek de dominante leerstrategie tijdens het uitvoeren van het practicum te bepalen. Deze zelf 

samengestelde vragenlijst (zie bijlage 8.1) werd eerst ter inzage voorgelegd aan de begeleiders van het project.  

De ASSIST-gebaseerde vragen op de vragenlijst zijn te splitsen in twee categorieën: 

Vraag 1, 3, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 20 en 22 hebben betrekking op oppervlakkig leren. 

Vraag 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 16, 18, 19, 21 en 23 hebben betrekking op diep leren. 

De meerkeuzevragen 1 t/m 23 werden beantwoord met een score van 1 (volledig oneens) tot 5 (volledig mee 

eens). Per leerling zijn de som van de scores voor oppervlakkig leren en voor diep leren berekend; deze 

totaalscores zijn vervolgens gebruikt als waarden voor de analyse met SPSS. 

Structure of the Observed Learning Outcome 
Vraag 24 van de vragenlijst is een open vraag. Aan de hand van het antwoord op deze vraag werd het 

begripsniveau van de leerling volgens de SOLO-taxonomie vastgesteld. 

De SOLO taxonomie onderscheidt 5 begripsniveaus. Het laagste niveau is prestructural waarbij de leerling een 

antwoord geeft waaruit blijkt dat de leerling geen enkel begrip van de stof heeft. Het volgende niveau is 

unistructural waarbij de leerling een deel van het antwoord heeft begrepen maar belangrijke aspecten van een 

goed antwoord mist. Bij multistructural geeft de leerling een correct antwoord zonder de juiste verbanden te 

leggen. Wanneer deze verbanden wel correct worden gelegd dan komen we bij het niveau relational. Het hoogste 

niveau van begrip is extended abstract waarbij de leerling laat zien dat zijn/haar begripsniveau de lesstof overstijgt 

(Biggs & Tang, 2007). Op basis van een rubric (zie bijlage 8.2) zijn de antwoorden van de leerlingen aan deze scores 

gekoppeld. 
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4.4 Analyse 
De bestaande practicumleerlijn op de onderzoekschool waar het onderzoek werd uitgevoerd werd geanalyseerd. 

In deze analyse werd er gekeken welke onderzoeksvaardigheden uit de PAAI wel en niet aanwezig waren in de 

practicumleerlijn op de onderzoeksschool. 

De PAAI werd eerst onafhankelijk door de onderzoekers ingevuld. Vervolgens is er overlegd en is er een 

gezamenlijke invulling van de PAAI tot stand gekomen. Deze eerste invulling is aan de docent van de school 

voorgelegd waarna er een tweede versie tot stand is gekomen. Vervolgens is er overlegd met de begeleiders van 

het project waarna de definitieve versie tot stand is gekomen. 

Het onderzoek dat volgt is kwantitatief van aard. De resultaten van de vragenlijst op basis van de ASSIST zijn 

geanalyseerd. Nadat de vragenlijst door de leerlingen was ingevuld is de interne consistentie gecontroleerd door 

Cronbachs alfa (Nunnally, 1967) te berekenen in SPSS voor zowel oppervlakkig leren als diep leren. 

Sommige leerlingen hadden niet alle vragen ingevuld. Als deze vraag relevant was voor een analyse, is bij deze 

analyse de leerling met het ontbrekende antwoord weggelaten. Voorbeeld: een leerling heeft een van de vragen 

met betrekking tot oppervlakkig leren niet ingevuld. Bij een analyse van de mate waarin oppervlakkig geleerd 

wordt zullen de resultaten van deze leerling niet meegenomen zijn, maar bij een analyse op het gebied van diep 

leren wel. 

De datasets zijn getoetst op normaliteit door een Shapiro-Wilk toets (Shapiro & Wilk, 1965) uit te voeren met 

behulp van het computerprogramma SPSS. Vervolgens werd steeds de variantie van twee datasets vergeleken. 

Indien beide datasets normaal verdeeld waren werd hier Levenes toets (Martin & Bridgmon, 2012) voor gebruikt, 

gevolgd door een t-toets (Student, 1908).  

Wanneer één of beide datasets niet normaal verdeeld waren, dan werd voor een niet-parametrische Levenes toets 

(Nordstokke & Zumbo, 2010; Nordstokke, Zumbo, Cairns, & Saklofske, 2011) gekozen. Bij gelijke varianties konden 

de gemiddelden van beide datasets vergeleken worden door middel van een Kruskal-Wallis toets (Kruskal & Wallis, 

1952). In het geval dat de varianties niet gelijk waren, werd eerst geprobeerd de dataset te transformeren naar 

een normaal verdeelde dataset met behulp van een Box-Cox transformatie (Box & Cox, 1964). Wanneer ook dit 

niet werkte werd Moods mediaantoets (Siegel & Castellan, 1988) gebruikt om de datasets te vergelijken. 
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Figuur 2: Flowchart voor gebruikte toetsen in SPSS. 

Tijdens de analyse zijn per categorie (oppervlakkig leren, diep leren en SOLO begripsniveau) de resultaten van de 

controlegroep met het originele practicum (gesloten conceptpracticum) vergeleken met de resultaten van de 

groep met het aangepaste practicum (open onderzoekspracticum).  

Vanwege de ongelijke verdeling van de leerlingen van het atheneum en het gymnasium over de twee practica, 

zoals is vermeld in paragraaf 4.2, zijn er analyses gedaan naar potentiële verschillen tussen deze twee groepen 

leerlingen. Omdat de invloed van het practicum hier buiten beschouwing moest worden gelaten, zijn alleen 

leerlingen vergeleken die hetzelfde practicum gedaan hadden. 

Ook waren de jongens en meisjes niet eerlijk verdeeld over de twee verschillende practica. Wederom zijn jongens 

vergeleken met meisjes die hetzelfde practicum hadden gedaan. Vervolgens werd er waar nodig onderscheid 

gemaakt tussen de jongens en de meisjes in de uiteindelijke analyse; de resultaten van jongens met het originele 

practicum zijn in dat geval vergeleken met de resultaten van jongens met het aangepaste practicum, en hetzelfde 

werd gedaan voor de meisjes. 
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5. Resultaten 

5.1 Betrouwbaarheidsinterval 
Het betrouwbaarheidsinterval is bepaald met behulp van de Corpos steekproefcalculator (Roasoft Inc., n.d.). Op 28 

februari 2018 waren er 43764 VWO4 leerlingen in Nederland (Centraal Bureau Statistiek, 2018); dit is de totale 

onderzoekspopulatie. Voor een foutmarge van 5% en een betrouwbaarheidsinterval van 95% werd dan een 

steekproef van 381 leerlingen geadviseerd. Aangezien er slechts 89 leerlingen aan het onderzoek hebben 

meegedaan werd besloten het foutmarge te verhogen naar 10% en het betrouwbaarheidsinterval te verlagen naar 

90%. Met deze wijzigingen werd een minimale steekproefomvang van 68 leerlingen berekend. Daarom is besloten 

om een betrouwbaarheidsinterval van 90% te hanteren.  

5.2 PAAI analyse van de practicumleerlijn op de onderzoeksschool 
In bijlage 8.3 kan de definitieve invulling van de PAAI worden gevonden.  

Op de onderzoeksschool wordt een combinatie van eigen practica en methodepractica gebruikt. Er zijn in de 

practicumleerlijn van 4 VWO in totaal 13 practica. De practica worden in een voorschrift voor de leerlingen 

verwerkt waardoor de leerlingen geen boeken mee het lokaal in hoeven te nemen tijdens een practicum. Een 

voorbeeld van een practicum kan worden gevonden in bijlage 8.4.  

Twaalf practica blijken gesloten practica te zijn en er is één open practicum. Hoewel er bij sommige practica ook 

onderzoeksvaardigheden aan bod komen, zijn er slechts twee waar dit de hoofdzaak is. De andere elf practica zijn 

conceptpractica. Instrumentele practica komen op deze school in VWO4 niet voor in de practicumleerlijn. Binnen 

de conceptpractica omvat het leerdoel vooral observeren en het herkennen van patronen.  

In tabel 2 kan een overzicht worden gevonden van de onderzoeksvaardigheden in de practicumleerlijn van de 

onderzoeksschool. De onderzoeksvaardigheden ‘het opstellen van een onderzoeksvraag’, ‘het maken van een 

werkplan’, ‘het kiezen van practicummaterialen’ en ‘het bepalen hoe zeker je kunt zijn dat je conclusie correct is’ 

komen niet voor in de practicumleerlijn. De practicumleerlijn moet dus met deze onderzoeksvaardigheden worden 

uitgebreid.  
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Tabel 2: Overzicht van onderzoeksvaardigheden in de practicumleerlijn van de onderzoeksschool. 

Onderzoeksvaardigheid Aanwezig? 

Het opstellen van een onderzoeksvraag. Nee 

Het maken van een werkplan. Nee 

Het kiezen van practicummaterialen. Nee 

Het presenteren van data. Ja 

Het analyseren van data en het weergeven van 
patronen. 

Ja 

Het trekken van een conclusie gebaseerd op 
bewijsmateriaal. 

Ja 

Het bepalen hoe zeker je kunt zijn dat je conclusie 
correct is. 

Nee 

 
Het originele practicum kan worden gevonden in bijlage 8.4. In de PAAI analyse (bijlage 8.3) is dit practicum 3.3. 

Hierin is te zien dat de leerlingen drie experimenten moeten doen. In de eerste twee experimenten moeten de 

leerlingen vijf zouten oplossen en daar vervolgens een andere zoutoplossing aan toevoegen. De leerlingen moeten 

vervolgens kijken naar hun waarnemingen en eventuele neerslagreacties bepalen. Bij het derde experiment 

moeten leerlingen ongeveer even grote hoeveelheden natriumcarbonaatoplossing en bariumchloride-oplossing bij 

elkaar voegen. Hierbij vindt een neerslagreactie plaats waarbij het zout bariumcarbonaat wordt gevormd. De 

leerlingen moeten het ontstane mengsel filtreren en het filtraat bewaren. Het bewaarde filtraat moet in twee 

delen worden gesplitst. Aan de ene helft wordt bariumchloride toegevoegd en aan de andere helft 

natriumcarbonaat. Met dit experiment moeten leerlingen bepalen welke ionsoort in overmaat aanwezig is.  

Als controlepracticum moeten de originele experimenten worden uitgevoerd, echter moet er ook tijd worden 

vrijgemaakt voor het invullen van de ASSIST. Met het originele practicum gaat dat niet lukken omdat het te lang is, 

daarom is besloten om het in te korten. Hierbij komen de eerste twee experimenten in leerdoelen overeen en 

daarom is er besloten om een van deze experimenten te schrappen. Het derde experiment is het belangrijkste deel 

van het practicum en kan daarom niet worden geschrapt. Het ingekorte practicum is te vinden in bijlage 8.5.  

Het ingekorte practicum is een gesloten conceptpracticum. Voor het onderzoek is het derde en meest belangrijke 

experiment uit het originele practicum omgezet naar een open onderzoekspracticum, waarbij het beoefenen van 

de onderzoeksvaardigheden dus op de eerste plaats staat. In dit practicum staan de onderzoeksvaardigheden ‘het 

maken van een werkplan’ en ‘het kiezen van practicummaterialen’ centraal. Deze onderzoeksvaardigheden zijn 

gekozen omdat deze goed bij het practicum passen en nog niet voldoende in de practicumleerlijn voorkomen. De 

kennisgerichte leerdoelen omtrent neerslagreacties en overmaat uit het originele conceptpracticum zijn in het 

aangepaste practicum aanwezig als secundaire leerdoelen.  
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Bij het aangepast practicum krijgen de leerlingen oplossingen van bariumchloride en natriumcarbonaat waarbij de 

oplossingen een concentratie hebben van 0,1 ofwel 0,5 mol/l. De leerlingen moeten uitzoeken welke van deze 

twee oplossingen de hoogste concentratie heeft, dus welke de concentratie van 0,5 mol/L heeft. De leerlingen 

moeten hiervoor een werkplan schrijven. Om de leerlingen te helpen met het kiezen van practicummaterialen is er 

een lijst van beschikbare practicummaterialen gegeven in het voorschrift. Tevens hebben de leerlingen drie 

randvoorwaarden gekregen:  geen andere zoutoplossingen dan bariumchloride en natriumcarbonaat, maximaal 15 

ml van elke oplossing en maximaal 30 minuten de tijd om het uit te voeren. Het aangepaste practicum kan worden 

gevonden in bijlage 8.6.  

De leerlingen kregen eerst een theorieles waarin werd uitgelegd wat neerslagreacties zijn en hoe ze deze konden 

opstellen. Tevens werd het begrip overmaat aan de leerlingen uitgelegd. Na deze les moesten de leerlingen een 

werkplan schrijven en de volgende les inleveren. De leerlingen moesten in groepjes van twee dit werkplan via 

Google Documents schrijven en delen met de onderzoekers. De onderzoekers hebben vervolgens gekeken of de 

werkplannen tot een goed resultaat leiden en praktisch uitvoerbaar zijn.  

Dit practicum is het zevende practicum in de practicumleerlijn voor 4 VWO. Het is voor de leerlingen de eerste 

keer dat zij de onderzoeksvaardigheden ‘het maken van een werkplan’ en ‘het kiezen van practicummaterialen’ 

tegenkomen. De onderzoeksvaardigheden ‘het presenteren van data’, ‘het analyseren van data’, ‘het weergeven 

van patronen’, en ‘het trekken van een conclusie gebaseerd op bewijsmateriaal’ zijn de leerlingen twee keer 

eerder tegengekomen in de practicumleerlijn. Daarom is er voor de leerlingen wie het niet gelukt was om tot een 

goed werkplan te komen een hulpwerkplan gemaakt om tijdens het practicum te gebruiken. In dit hulpwerkplan 

zijn de stappen die de leerlingen moeten doen beschreven maar moeten de leerlingen nog wel zelf de 

practicummaterialen kiezen. Hiermee is het leerdoel ‘het maken van een werkplan’ niet behaald maar kan het 

leerdoel ‘het kiezen van practicummaterialen’ nog steeds worden bereikt. In bijlage 8.7 kan het hulpwerkplan voor 

het aangepaste practicum worden gevonden.  

De leerlingen hebben alleen of in tweetallen hun werkplannen geschreven. In klas 1 zijn 16 werkplannen 

geschreven waarvan 9 groepjes gebruik hebben gemaakt van het hulpwerkplan. In klas 2 zijn 12 werkplannen 

geschreven door leerlingen. Hiervan hebben 4 groepjes gebruik gemaakt van het hulpwerkplan.   
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5.3 Cronbachs Alfa voor de ASSIST vragenlijst 
Om de interne consistentie van de vragenlijst te waarborgen werd eerst een betrouwbaarheidsanalyse gedaan op 

de ruwe data (bijlage 8.8). De vragenlijst bevatte 11 vragen met betrekking tot oppervlakkig leren en 12 vragen 

met betrekking tot diep leren. 

Voor de oorspronkelijke 11 vragen voor oppervlakkig leren werd een Cronbachs Alfa bepaald van 0,682. 0,682 < 

0,70 dus er is onvoldoende consistentie in de resultaten van deze 11 vragen. Er waren echter drie vragen die een 

zeer lage of zelfs negatieve correlatie hadden met andere vragen. Dit zijn vraag 1, vraag 10 en vraag 13. Zie de 

onderstaande tabel: 

Tabel 3: Inter-item correlatie matrix voor de vragen met betrekking tot oppervlakkig leren. 

 1sur 3sur 7sur 9sur 10sur 13sur 14sur 15sur 17sur 20sur 22sur 

1sur 1,000 ,069 ,078 ,033 ,160 -,124 -,118 ,215 ,148 ,033 -,068 

3sur ,069 1,000 ,207 ,358 ,121 ,083 ,343 ,225 ,580 ,275 ,212 

7sur ,078 ,207 1,000 ,195 -,046 ,012 ,284 ,258 ,305 ,257 ,336 

9sur ,033 ,358 ,195 1,000 ,103 ,194 ,209 -,016 ,421 ,242 ,275 

10sur ,160 ,121 -,046 ,103 1,000 -,381 -,148 ,122 ,001 ,333 -,179 

13sur -,124 ,083 ,012 ,194 -,381 1,000 ,120 -,174 ,242 -,094 ,104 

14sur -,118 ,343 ,284 ,209 -,148 ,120 1,000 ,199 ,409 ,243 ,435 

15sur ,215 ,225 ,258 -,016 ,122 -,174 ,199 1,000 ,217 ,159 ,169 

17sur ,148 ,580 ,305 ,421 ,001 ,242 ,409 ,217 1,000 ,383 ,504 

20sur ,033 ,275 ,257 ,242 ,333 -,094 ,243 ,159 ,383 1,000 ,251 

22sur -,068 ,212 ,336 ,275 -,179 ,104 ,435 ,169 ,504 ,251 1,000 

 

Vraag 1  Ik vraag me af of het practicum wat we hebben gedaan wel zinnig is.  

Vraag 10  Ik doe tijdens het practicum alleen wat er wordt gevraagd en niets meer 

Vraag 13 Ik weet niet zeker wat er belangrijk is om op te schrijven tijdens het practicum dus schrijf ik zo 

veel mogelijk op. 

Voor vraag 1 en 13 kan beargumenteerd worden dat ze geen goede indicatie geven voor oppervlakkig leren. Het 

nut achter het practicum is niet iets waar een oppervlakkig ingestelde leerling zich mee bezig houdt; zo’n leerling 

zou zichzelf deze vraag niet eens stellen. Ook wat notities betreft is een oppervlakkige leerling waarschijnlijk niet 

snel geneigd om veel op te schrijven, niet omdat hij/zij snapt wat belangrijk is, maar omdat het nut van 

aantekeningen niet duidelijk is. 
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Vraag 10 is een geval apart. Bijna 80% van de leerlingen heeft hier een 4 of 5 ingevuld op de vragenlijst. Het lijkt 

erop dat leerlingen hoe dan ook de neiging hebben niet meer te doen dan gevraagd wordt, ongeacht of zij 

oppervlakkig of diep leren. Dit hoeft niet noodzakelijk onwil van de leerlingen te zijn; het is ook mogelijk dat de 

docent of toa verbied om dingen te doen die buiten de voorschriften vallen.  

Gezien de gebrekkige correlatie zijn deze vragen vervolgens weggelaten uit de analyse. Voor de resterende 8 

vragen werd Cronbachs alfa opnieuw bepaald; deze keer werd een waarde gevonden van 0,754. De interne 

consistentie is hiermee voldoende. 

Cronbachs alfa is ook bepaald voor de 12 vragen gerelateerd aan diep leren. In dit geval werd al direct een waarde 

van 0,752 gerapporteerd. Ter controle werd de inter-item correlatie matrix geïnspecteerd: 

Tabel 4: Inter-item correlatie matrix voor de vragen met betrekking tot diep leren. 

 2deep 4deep 6deep 5deep 8deep 11deep 12deep 16deep 18deep 19deep 21deep 23deep 

2deep 1,000 ,246 ,264 ,363 ,285 ,293 ,172 ,321 ,241 ,251 ,231 ,469 

4deep ,246 1,000 ,033 ,343 ,269 ,138 ,187 ,356 ,065 ,113 ,201 ,207 

6deep ,264 ,033 1,000 ,093 ,407 ,165 ,161 ,259 ,230 ,197 ,246 ,344 

5deep ,363 ,343 ,093 1,000 ,291 ,086 -,023 ,362 ,030 ,039 ,056 ,363 

8deep ,285 ,269 ,407 ,291 1,000 ,086 ,231 ,401 ,157 ,295 ,083 ,490 

11deep ,293 ,138 ,165 ,086 ,086 1,000 ,233 ,111 ,396 -,062 ,161 ,173 

12deep ,172 ,187 ,161 -,023 ,231 ,233 1,000 ,045 ,230 ,296 ,316 ,018 

16deep ,321 ,356 ,259 ,362 ,401 ,111 ,045 1,000 ,312 ,173 ,133 ,383 

18deep ,241 ,065 ,230 ,030 ,157 ,396 ,230 ,312 1,000 ,097 ,109 ,156 

19deep ,251 ,113 ,197 ,039 ,295 -,062 ,296 ,173 ,097 1,000 ,076 ,037 

21deep ,231 ,201 ,246 ,056 ,083 ,161 ,316 ,133 ,109 ,076 1,000 -,018 

23deep ,469 ,207 ,344 ,363 ,490 ,173 ,018 ,383 ,156 ,037 -,018 1,000 

 
Deze keer zijn er geen vragen die negatief correleren met meerdere andere vragen. Cronbachs Alfa kon niet 

worden verhoogd door vragen weg te laten. Daarom werden alle vragen met betrekking tot diep leren behouden 

voor de analyse. 
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5.4 Oppervlakkig leren 
Een tabel waarin alle analyses op het gebied van oppervlakkig leren worden samengevat is te vinden in bijlage 8.9 

‘SPSS analyse: oppervlakkig leren’. 

Als eerst werd onderzocht of er op dit vlak een verschil was tussen atheneum en gymnasium. De 

atheneumleerlingen en gymnasiumleerlingen die het aangepaste practicum hebben gedaan zijn met elkaar 

vergeleken. Aangezien in beide groepen de resultaten normaal verdeeld zijn en de varianties overeenkomen werd 

gekozen voor een t-toets. Er bleek geen significant verschil te zijn tussen de resultaten van atheneumleerlingen en 

gymnasiumleerlingen (p = 0,277). Daarom is er verder geen onderscheid gemaakt in deze groepen op het gebied 

van oppervlakkig leren. 

Vervolgens werd het verschil in de mate van oppervlakkig leren tussen jongens en meisjes onderzocht aan de hand 

van twee analyses.  

Eerst werden de jongens en meisjes die het originele practicum hadden gedaan met elkaar vergeleken. De 

resultaten van deze groepen waren niet normaal verdeeld, maar hadden wel vergelijkbare varianties. Aan de hand 

van een Kruskal-Wallis toets werd bepaald dat er geen significant verschil was tussen de gemiddelden van jongens 

en meisjes (p = 0,110). 

Ook de jongens en meisjes die het aangepaste practicum hadden uitgevoerd werden vergeleken. De resultaten van 

de groep jongens waren niet normaal verdeeld, hoewel de varianties in de resultaten van jongens en meisjes wel 

overeenkwamen. Een Kruskal-Wallis toets rapporteerde een significant verschil tussen de gemiddelde scores van 

deze groepen (p = 0,070). Op basis hiervan werd besloten de resultaten voor oppervlakkig leren te splitsen op basis 

van geslacht. 

Tenslotte werden de twee verschillende practicumgroepen vergeleken. Volgens een niet-parametrische Levenes 

toets waren de varianties van de jongens uit beide groepen gelijk; voor de meisjes uit beide groepen gold 

hetzelfde. De gemiddelden scores van de jongens met het originele practicum zijn toen vergeleken met de 

gemiddelde scores voor oppervlakkig leren van de jongens met het aangepaste practicum. Uit een Kruskal-Wallis 

toets is gebleken dat er geen significant verschil was tussen deze gemiddelden (p=0,970). De gemiddelde scores 

van de meisjes zijn op dezelfde manier vergeleken; ook hier werd geen significant verschil gevonden (p=0,384). 

Tabel 5: Scores voor oppervlakkig leren van de verschillende groepen uit de analyse. 

Groep Gemiddelde score Standaardfout 

Atheneum (aangepaste practicum) 22,6111 1,49976 

Gymnasium (aangepaste practicum) 20,2381 1,51799 

Jongens  (originele practicum) 19,3158 1,04868 

Meisjes (originele practicum) 21,6250 1,01227 

Jongens  (aangepaste practicum) 19,2308 1,89180 

Meisjes (aangepaste practicum) 22,9231 1,18831 
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5.5 Diep leren 
Een tabel waarin alle analyses op het gebied van diep leren worden samengevat is te vinden in bijlage 8.10 ‘SPSS 

analyse: diep leren’. 

Wederom werd eerst gepoogd om de invloeden van de oneerlijke verdeling van atheneum- en 

gymnasiumleerlingen uit te sluiten. De scores voor diep leren van gymnasiumleerlingen waren volgens een 

Shapiro-Wilk toets niet normaal verdeeld. Aangezien de varianties in de scores voor diep leren bij atheneum- en 

gymnasiumleerlingen wel vergelijkbaar waren, is gekozen voor een Kruskal-Wallis toets om de gemiddelden te 

vergelijken. Er werd gerapporteerd dat p = 0,173; er is dus geen significant verschil in de scores op diep leren van 

atheneum- en gymnasiumleerlingen. 

Daarna werden ook de jongens en meisjes uit beide practicumgroepen vergeleken. Binnen de groep met het 

originele practicum waren de resultaten voor zowel de jongens als de meisjes normaal verdeeld volgens een 

Shapiro-Wilk toets. Er was geen significant verschil in de varianties van de scores, dus de gemiddelden zijn 

vergeleken door middel van een Student t-toets. De gemiddelden verschillen niet significant (p = 0,174). 

Binnen de groep met het aangepaste practicum bleek dat de scores van de jongens niet normaal verdeeld waren. 

Verder kwam de variantie in de scores van jongens ook niet overeen met die van meisjes. De totaalscores op diep 

leren binnen deze practicumgroep zijn toen bewerkt met een Box-Cox transformatie, waardoor alle waarden 

gekwadrateerd werden. Een Shapiro-Wilk toets bevestigde de normaliteit van de nieuwe dataset, hoewel een 

vergelijking met Levenes toets ongelijke varianties aantoonde. Aan de hand van een t-toets is tenslotte 

geconcludeerd dat er geen significant verschil was in de (gekwadrateerde) gemiddelde scores van jongens en 

meisjes die het aangepaste practicum hadden gedaan (p = 0,305). In de eindanalyse voor diep leren zijn dan ook de 

scores van alle leerlingen met het originele practicum vergeleken met die van alle leerlingen met het aangepaste 

practicum. 

Binnen de groep met het oude practicum waren de resultaten normaal verdeeld, en ook binnen de groep met het 

aangepaste practicum. Levenes toets bevestigde de gelijke varianties tussen deze groepen, zodat een t-toets 

gebruikt kon worden om tot een conclusie te komen. Er blijkt een significant verschil in de scores voor diep leren te 

zijn wanneer de leerlingen met het originele practicum worden vergeleken met het aangepaste practicum (p = 

0,097).  

Tabel 6: Scores voor diep leren van de verschillende groepen uit de analyse. 

Groep Gemiddelde score Standaardfout 

Atheneum (aangepaste practicum) 38,5000 1,62547 

Gymnasium (aangepaste practicum) 41,4500 1,87009 

Jongens  (originele practicum) 36,3158 1,24500 

Meisjes (originele practicum) 38,9583 1,38376 

Jongens  (aangepaste practicum) 38,9231 1,91640 

Meisjes (aangepaste practicum) 40,8077 1,52418 

Leerlingen originele practicum 37,6364 0,94962 

Leerlingen aangepaste practicum 40,0930 1,11509 

In dit onderzoek wordt geprobeerd om een verbetering in de mate van diep leren te bewerkstelligen, dus een 

hogere score. Door de resultaten uit SPSS nader te bekijken kan worden bepaald of de groep leerlingen met het 

aangepaste practicum  hoger gescoord heeft. 
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Tabel 7: Resultaten voor de t-toets waarin de scores voor diep leren in beide practicumgroepen zijn vergeleken. 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

90% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Total_Sum_Deep Equal 

variances 

assumed 

,829 ,365 
-

1,680 
85 ,097 -2,45666 1,46214 -4,88816 -,02516 

 
In tabel 7 is het 90% betrouwbaarheidsinterval berekend voor het verschil tussen de diep leren scores van de 
groep met het originele practicum ten opzichte van de groep met het aangepaste practicum. Uit de negatieve 
bovengrens van dit interval blijkt dat de scores bij het aangepaste practicum hoger waren dan bij het originele 
practicum.  
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5.6 Begripsniveau volgens SOLO 
Een tabel waarin alle analyses op het gebied van het begripsniveau volgens SOLO worden samengevat is te vinden 

in bijlage 8.11 ‘SPSS analyse: begripsniveau SOLO taxonomie’. 

Ook wat het begripsniveau betreft werden de scores van atheneum- en gymnasiumleerlingen met elkaar 

vergeleken. Een Shapiro-Wilk toets sloot uit dat deze resultaten normaal verdeeld waren. De varianties in de 

scores bleken wel vergelijkbaar te zijn; een Kruskal-Wallis toets wees toen uit dat er geen significant verschil is in 

het gemiddelde begripsniveau van de atheneum- en gymnasiumleerlingen die het aangepaste practicum hebben 

gedaan (p = 0,280). 

Vervolgens werd een vergelijking gemaakt tussen de scores van de jongens en meisjes die het originele practicum 

hebben uitgevoerd. De resultaten waren niet normaal verdeeld, en er was geen sprake van gelijke varianties. Ook 

konden de resultaten niet worden genormaliseerd met een voor de hand liggende Box-Cox transformatie. De 

scores zijn daarom geanalyseerd door middel van Moods mediaantoets; de toets liet zien dat hier geen sprake is 

van gelijke medianen (p = 0,045). 

Ook voor de jongens en meisjes die het aangepaste practicum hebben gedaan zijn de resultaten vergeleken. 

Wederom waren de resultaten niet normaal verdeeld en weken de varianties in de scores van beide groepen van 

elkaar af. Moods mediaantoets is daarom opnieuw gebruikt ter vergelijking van de beide groepen. De toets 

rapporteert dat hier geen significant verschil is tussen de medianen voor jongens en meisjes (p = 0,773). Met het 

oog op het verschil in de resultaten van jongens en meisjes die het originele practicum hebben gedaan is besloten 

om de scores van jongens en meisjes toch apart te analyseren.  

Tabel 8: Scores voor het SOLO begripsniveau van de verschillende groepen uit de analyse. 

Groep Gemiddelde score Standaardfout 

Atheneum (aangepaste practicum) 2,61 0,231 

Gymnasium (aangepaste practicum) 2,91 0,226 

Jongens  (originele practicum) 1,15 0,109 

Meisjes (originele practicum) 1,46 0,120 

Jongens  (aangepaste practicum) 2,83 0,241 

Meisjes (aangepaste practicum) 2,69 0,199 

 

De ruwe data voor de SOLO scores van jongens is weergegeven in de vorm van een staafdiagram in figuur 3. 

Aangezien al bepaald was dat de resultaten voor beide groepen jongens niet normaal verdeeld waren werd de 

Shapiro-Wilk toets hier overgeslagen. Een niet-parametrische Levenes toets liet zien dat er geen significant verschil 

was in varianties. Een Kruskal-Wallis toets toonde vervolgens aan dat er een significant verschil was tussen de 

scores van jongens die het originele practicum hadden gedaan, tegenover die met het aangepaste practicum (p = 

0,000). 
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Figuur 3: Staafdiagram ter visualisatie van de verdeling van jongens over de SOLO begripsniveaus. Er waren geen 
scores van het niveau ‘extended abstract’. 
 

Tabel 9: Gemiddelde rangen van de SOLO scores voor jongens met het originele en het aangepaste practicum. 

 
Practicum N Mean Rank 

SOLO_score Origineel 20 11,38 

Aangepast 12 25,04 

Total 32  

 
Tabel 10: Resultaten van de Kruskal-Wallis toets toegepast op de SOLO scores voor jongens met het originele en 
het aangepaste practicum. 

 SOLO_score 

Chi-Square 20,547 

Df 1 

Asymp. Sig. ,000 

 
In tabel 9 is te zien dat de gemiddelde rang voor de scores van jongens die het aangepaste practicum hebben 
gedaan meer dan twee maal zo hoog is als de gemiddelde rang van jongens die het originele practicum hebben 
uitgevoerd.  
 

Tenslotte zijn ook de scores van de meisjes in beide practicumgroepen met elkaar vergeleken. De ruwe data voor 
de SOLO scores van meisjes is weergegeven in de vorm van een staafdiagram in figuur 4. Eerder was al bevestigd 
dat deze resultaten niet normaal verdeeld waren, en een niet-parametrische Levenes toets liet zien dat de 
varianties hier niet vergelijkbaar waren. Enkele Box-Cox transformaties slaagden er niet in de scores op een 
normale verdeling te passen, dus Moods mediaantoets werd gebruikt voor de analyse. Deze toets liet zien dat er 
geen sprake is van gelijke medianen (p = 0,000). 
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Figuur 4: Staafdiagram ter visualisatie van de verdeling van meisjes over de SOLO begripsniveaus. Er waren geen 
scores van het niveau ‘extended abstract’. 

Tabel 11: Scores vergeleken met de mediaan voor meisjes met het originele en het aangepaste practicum. 

 

Practicum 

Origineel Aangepast 

SOLO_score > Median 1 17 

<= Median 23 12 

 
Tabel 12: Resultaten van Moods mediaantoets toegepast op de SOLO scores voor meisjes met het originele en het 
aangepaste practicum. 

 SOLO_score 

N 53 

Median 2,00 

Chi-Square 17,362 

Df 1 

Asymp. Sig. ,000 

Yates' Continuity Correction Chi-Square 15,019 

Df 1 

Asymp. Sig. ,000 

 
Tabel 11 laat zien dat het merendeel van de scores boven de mediaan is behaald door de groep meisjes met het 
aangepaste practicum. 
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6. Discussie en conclusie 
Deelvraag: Hoe is de practicumleerlijn opgebouwd op de onderzoeksschool in 4 VWO? 

De practicumleerlijn bestaat in totaal uit dertien practica. Dit zijn hoofdzakelijk conceptpractica, al zijn er ook twee 

onderzoekspractica. Twaalf practica zijn gesloten opgezet en slechts één practicum is opgezet als open 

onderzoekspracticum. Tenslotte zijn er enkele conceptpractica waarin onderzoeksvaardigheden wel aan bod 

komen, maar niet de hoofdzaak zijn. 

Deelvraag: Met welke onderzoeksvaardigheden uit de PAAI moet de practicumleerlijn worden aangevuld? 

De practicumleerlijn moet worden aangevuld met de volgende onderzoeksvaardigheden: 

-Het identificeren van een onderzoeksvraag. 

-Het maken van een werkplan. 

-Het kiezen van practicummaterialen. 

-Het bepalen hoe zeker je kunt zijn dat je conclusie correct is. 

Deelvraag: Hoe kan een practicum in deze leerlijn worden aangepast tot een onderzoekspracticum met de 

ontbrekende vaardigheden volgens de PAAI? 

In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van twee practica. Met het oog op Box A van het model van Abrahams en 

Millar (figuur 1) heeft het originele controlepracticum twee doelen: het uitvoeren van een neerslagreactie en het 

bepalen van de overmaat met behulp van neerslagreacties. Het aangepaste practicum heeft als doel om leerlingen 

op een diepe manier te laten leren. De onderzoeksvaardigheden ‘het schrijven van een werkplan’ en ‘het kiezen 

van practicummaterialen’ moeten worden aangeleerd, terwijl het begrip van de concepten neerslagreacties en 

overmaat vergroot wordt.  

In Box B van het model uit figuur 1 wordt vervolgens een passende taak ontworpen die aansluit op deze doelen. In 

deze stap is het antwoord op deze deelvraag duidelijk geworden: het geselecteerde conceptpracticum kan worden 

aangepast tot een onderzoekspracticum door de leerlingen als voorbereiding op het practicum een werkplan voor 

een onderzoek op te laten stellen. Door middel van sturende vragen en duidelijke randvoorwaarden kon het 

grootste deel van de leerlingen dit zelfstandig als huiswerk uitvoeren. 

Box C van het model van Abrahams en Millar vergelijkt de bedoelde taken met wat de leerlingen daadwerkelijk 

uitgevoerd hebben. Zo werd tijdens het observeren van de lessen zichtbaar dat zowel leerlingen met een goed 

werkplan als leerlingen met het hulpwerkplan fouten maken bij het kiezen van practicummaterialen. Er zijn 

verschillende groepjes die instrumenten zoals een maatcilinder gebruiken om een reactie in uit te voeren. Dit is 

verassend, aangezien leerlingen tijdens eerdere practica altijd reacties in reageerbuizen hebben uitgevoerd. In de 

practicumleerlijn is het daarom wellicht beter om eerst het kiezen van practicummaterialen te oefenen voordat er 

wordt gevraagd aan de leerlingen om een werkplan te schrijven. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van het 

hulpwerkplan, aangezien de leerlingen alleen nog maar de materialen hoeven te kiezen.  

Deelvraag: Leidt het aangepaste practicum tot dieper leren dan het originele practicum bij leerlingen in 4 VWO? 

Het open onderzoekspracticum heeft een positieve invloed gehad op de mate van diep leren ten opzichte van het 

originele gesloten conceptpracticum. Hoewel er bij zowel jongens (p = 0,970) als meisjes (p = 0,384) geen 

significante invloed is op de scores voor oppervlakkig leren volgens de ASSIST-gebaseerde vragenlijst, zijn er wel 

significante verbeteringen in de scores voor diep leren (p = 0,097). Ook in het SOLO-begripsniveau zijn 

verbeteringen te zien in de scores van jongens (p = 0,000) en meisjes (p = 0,000). De leerlingen denken dieper over 

het practicum na en kunnen op een hoger begripsniveau hun resultaten verklaren. Een hogere score op het SOLO-

begripsniveau correleert met dieper leren (Boulton-Lewis, 1994), dus ook dit gegeven wijst erop dat de leerlingen 

dieper leren dan bij het originele practicum. Op deze manier is in kaart gebracht of de studenten daadwerkelijk de 

beoogde doelen bereikt hebben; dit is Box D in het model van Abrahams en Millar. 



30 

 

Hoofdvraag: Hoe draagt een onderzoekspracticum bij aan het diep leren bij scheikundeleerlingen in 4 VWO? 

Wanneer aan de leerlingen, zoals in het oorspronkelijke practicum het geval is, stap voor stap verteld wordt wat zij 

moeten doen, kan de leerling in principe het practicum uitvoeren zonder hier veel bij na te denken. Door de 

leerlingen als huiswerk hun eigen werkplan/onderzoeksplan op te laten stellen kunnen zij niet meer om de theorie 

heen. Zij zullen hun reeds opgedane kennis over het onderwerp nodig hebben om een onderzoek op te zetten dat 

naar een antwoord op de onderzoeksvraag leidt. De leerlingen worden als het ware in de richting van een diep 

leerproces gestuurd. Ook is het denkbaar dat de leerlingen op deze manier meer betrokken raken bij de uitvoering 

van het practicum; zij hebben immers doelbewust zelf bedacht wat zij gaan doen. 

Het onderzoek is uitgevoerd door één conceptpracticum om te vormen naar een onderzoekspracticum. Om de 

betrouwbaarheid van de resultaten te vergroten is het belangrijk dat deze onderzoeksmethode ook op andere 

practica toegepast wordt. Daarbij moet er aandacht worden  besteed aan de homogeniteit van de onderzochte 

klassen; hoewel uit analyse is gebleken dat er in dit geval geen significante verschillen waren tussen de resultaten 

van atheneum en gymnasium, zouden er ook klassen kunnen zijn waar dat wel het geval is.  

Het is bekend dat er verschillen zijn in de prestaties van jongens en meisjes (Kleinjan, 2017). Uit de analyses blijkt 

dat dit binnen de onderzoeksgroep leidt tot significante verschillen op het gebied van oppervlakkig leren en in de 

SOLO scores. Gelukkig was het gemakkelijk om hier tijdens de analyse rekening mee te houden door de resultaten 

van jongens en meisjes los van elkaar te analyseren. Bij herhaling of voortzetting van dit onderzoek is het 

raadzaam erop te letten dat jongens en meisjes niet gemengd worden bij het maken van tweetallen, dat wil 

zeggen dat elk tweetal uit twee jongens of twee meisjes moet bestaan. Om de analyse gemakkelijker te maken 

kunnen de klassen ook tijdens de uitvoering van het practicum al gesplitst worden in een groep jongens en een 

groep meisjes. In de praktijk kan dit echter complicaties opleveren, aangezien er op deze manier extra begeleiders 

en/of tijd nodig zijn. 

Als vervolgonderzoek kan het interessant zijn om deze onderzoeksmethode ook toe te passen op practica in 

andere klassen dan 4 VWO. In een derde klas zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn dat een conceptpracticum meer 

oplevert, aangezien de leerlingen nog (te) weinig kennis hebben over de stof en het uitvoeren van een practicum. 

Het onderzoek wijst uit dat een open onderzoekspracticum in 4 VWO de potentie heeft om meer bij te dragen aan 

een diep leerproces dan een gesloten conceptpracticum. Dit geeft reden om ook in de praktijk meer practica in de 

vorm van een onderzoek bij de leerlingen te brengen, al dan niet gebaseerd op een bestaand conceptpracticum. 
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8. Bijlagen 

8.1 ASSIST vragenlijst  
Ik ben een jongen/meisje 
In cluster 4VSk1 / 4VSk2 / 4VSk3 / 4VSk7 
Ik volg gymnasium/atheneum 
5 = volledig mee eens, 4 = deels mee eens, 3 = geen mening, 2 = deels mee oneens, 1 
= volledig mee oneens 
 

1. Ik vraag me af of het practicum wat we hebben gedaan wel zinnig is.  

5           4          3          2          1 
 

2. Ik doe mijn best om de betekenis achter het practicum te begrijpen. 

5           4          3          2          1 
 

3. Ik moest hard mijn best doen om tijdens het practicum te herinneren wat we geleerd 

hebben. 

5           4          3          2          1 
 

4. Ik kijk naar wat ik waarneem en probeer er mijn eigen gedachten over te vormen.  

5           4          3          2          1 
 

5. Ik probeer wat ik in het practicum geleerd heb te koppelen aan andere onderwerpen 

en vakken. 

5           4          3          2          1 
 

6. Tijdens het practicum heb ik veel zitten denken aan dingen die we in de les geleerd 

hebben. 

5           4          3          2          1 
 

7. Ik kan de samenhang niet zien tussen de verschillende onderdelen van het 

practicum. 

5           4          3          2          1 
 

8. Tijdens het practicum probeerde ik mij voor te stellen hoe de informatie past in wat ik 

al weet. 

5           4          3          2          1 
 

9. Tijdens het practicum heb ik me heel erg vaak afgevraagd of ik het wel goed deed. 

5           4          3          2          1 
 

10. Ik doe tijdens het practicum alleen wat er wordt gevraagd en niets meer. 

5           4          3          2          1 
 

11. Ik vond het leuk om dit practicum te doen. 

5           4          3          2          1 
 

12. Tijdens het lezen van de opdrachten stop ik soms met lezen om na te denken over 

wat er bedoeld wordt. 

5           4          3          2          1 
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13. Ik weet niet zeker wat er belangrijk is om op te schrijven tijdens het practicum dus 

schrijf ik zo veel mogelijk op. 

5           4          3          2          1 
 

14. Ik kwam tijdens het practicum in tijdnood en raakte in paniek. 

5           4          3          2          1 
 

15. Ik vond het practicum niet echt interessant, maar heb het gedaan omdat het moest. 

5           4          3          2          1 
 

16. Voordat ik ben begonnen met het uitvoeren van het practicum heb ik eerst goed 

nagedacht over de bijbehorende theorie. 

5           4          3          2          1 
 

17. Ik vind het moeilijk om wat ik heb geleerd toe te passen tijdens het practicum. 

5           4          3          2          1 
 

18. Tijdens het practicum vind ik het leuk om zelf een plan op te stellen, zelfs als het niet 

werkt. 

5           4          3          2          1 
 

19. Het is voor mij belangrijk om de reden te zien achter het practicum. 

5           4          3          2          1 
 

20. Ik vind het fijn als mij precies verteld wordt wat ik moet doen tijdens het practicum. 

5           4          3          2          1 
 

21. Tijdens het practicum overleg ik met andere leerlingen over hoe problemen kunnen 

worden opgelost. 

5           4          3          2          1 
 

22. Als ik in het voorschrift een woord lees wat ik niet ken dan weet ik niet meer wat ik 

moet doen. 

5           4          3          2          1 
 

23. Ik begin pas aan het volgende onderdeel van het practicum als ik het voorgaande 

onderdeel volledig begrepen heb. 

5           4          3          2          1 

Open vraag: 
24. Leg uit welke oplossing de hoogste concentratie heeft en waarom je dat denkt. 
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8.2 Rubric SOLO 
1 - Prestructural 

Volledig incorrect antwoord of geen antwoord, of de leerling slaat de plank helemaal mis. 

“Ik weet het niet” 

“Bij het filtreren bleef een witte vaste stof achter, dus natriumcarbonaat heeft de hoogste concentratie.” 

2 – Unistructural 

De leerling geeft alleen een conclusie met onvoldoende uitleg of de leerling geeft alleen een observatie met 

geen/incorrecte conclusie. 

“Natriumcarbonaat heeft de hoogste concentratie, dat bleek uit het onderzoek.” 

“Er ontstaat een neerslag als je bariumchloride toevoegt aan het filtraat.” 

“Bij toevoegen van BaCl2 aan het filtraat vond de heftigste reactie plaats, dus deze oplossing heeft de hoogste 

concentratie.”(fout antwoord) 

3 – Multistructural 

Leerling beschrijft een of meer observaties en geeft een conclusie, maar legt niet uit hoe/waarom de observaties 

tot deze conclusie leiden. 

“Bij toevoegen van BaCl2 ontstond een neerslagreactie dus de concentratie Na2CO3 is hoger.” 

 “Natriumcarbonaat heeft de hoogste concentratie, het geeft geen neerslag met het filtraat.” 

4 – Relational 

De leerling legt uit hoe en waarom de conclusie uit de observaties volgt en/of relateert meerdere observaties aan 

elkaar. Mogelijk worden er links gelegd met de theorie, bijv. microniveau. 

“BaCl2 geeft een neerslagreactie met het filtraat. Er zat dus CO3
2- in het filtraat; dit betekent dat Na2CO3 

aanvankelijk in overmaat aanwezig was, en dus een hogere concentratie had.” 

“Als je 10 druppels Na2CO3 toevoegt aan een buisje BaCl2 ontstaat meer neerslag dan wanneer je 10 druppels BaCl2 

toevoegt aan een buisje Na2CO3. De Na2CO3 oplossing heeft dus de hoogste concentratie.” 

5 – Extended Abstract 

Bovenstaande + leerling relateert de observaties aan bijv. praktijksituaties of aan andere vakken/onderwerpen. 
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8.3 PAAI 
Practicum 1.2 1.3 2.1 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.7 4.3 4.4 4.5 COM 

Activity number  1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.1 Objective (in general terms) (Enter ‘1’ for the 

main objective; ‘2’ if necessary for a subsidiary 

objective.) 

                          

A: By doing this activity, students should develop 

their knowledge and understanding of the natural 

world 

1 1 1 1 1 1 1 
 

1 1 1 1 
 

B: By doing this activity, students should learn how 

to use a piece of laboratory equipment or follow a 

standard practical procedure 

             

C: By doing this activity, students should develop 

their understanding of the scientific approach to 

enquiry 

      2   2   1   2 2 2 1 

1.2 Learning objective (more specifically) (Tick x 

one box in each group for which you have entered 

a number above) 

                          

A1:Students can recall an observable feature of an 

object, or material, or event 

 
x x 

   
x 

 
x 

    

A2: Students can recall a ‘pattern’ in observations 

(e.g. a similarity, difference, trend, relationship) 

x 
  

x x x 
   

x x x 
 

A3: Students have a better understanding of a 

scientific idea, or concept, or explanation, or model, 

or theory 

                          

B1: Students can use a piece of equipment, or follow 

a practical procedure, that they have not previously 

met 
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B2: Students are better at using a piece of 

equipment, or following a practical procedure, that 

they have previously met 

                          

C1: Students have a better general understanding of 

scientific enquiry 

             

C2: Students have a better understanding of some 

specific aspects of scientific enquiry 

      d,e,f   d,e,f   b,f     d,e,f d,e,f d,e 

a-How to identify a good investigation question                           

b-How to plan a strategy for collecting data to 

address a question 

                          

c-How to choose equipment for an investigation                           

d-How to present data clearly                           

e-How to analyse data to reveal or display patterns                           

f-How to draw and present conclusions based on 

evidence 

                          

g-How to assess how confident you can be that a 

conclusion is correct 

                          

                            

2.1 Openness/closure (Tick x one box)                           

Question given, and detailed instructions on 

procedure 

x x x x x x x 
 

x x x x x 

Question given, and outline guidance on procedure; 

some choices left to students 

             

Question given, but students choose how to 

proceed 

       
x 

     

Students decide the question and how to proceed                           
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2.2 Logical structure of the activity (Tick x one box)                           

Collect data on a situation, then think about how it 

might be summarised or explained 

x x x x x x x 
 

x x x x 
 

Use your current ideas to generate a question or 

prediction; collect data to explore or test 

       
x 

     

Other. Please describe: alleen 

waarn

-emen 

                      x 

2.3 Importance of an understanding of scientific 

ideas (to carry out the activity well)  

                          

(Rate: 4= essential; 3=fairly; 2=not very; 

1=unimportant) 

                          

Importance of an understanding of scientific ideas 2 4 1 3 1 2 1 4 2 3 3 2 1 

2.4 What students have to do with objects and 

materials (Tick x all that apply) 

                          

Use an observing or measuring instrument x 
 

x x 
      

x x 
 

Follow a standard practical procedure x x x x 
 

x x 
 

x x x x 
 

Present or display an object or material 
            

x 

Make an object 
        

x 
    

Make a sample of a material or substance 
       

x 
     

Make an event happen (produce a phenomenon) x x x x 
 

x x x x x x x 
 

Observe an aspect or property of an object, 

material, or event 

x x x x x x x x x x x x 
 

Measure a quantity     x x         x   x x   

2.5 What students have to ‘do’ with ideas (Tick x all 

that apply) 
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Report observations using scientific terminology x x x x x x x x x x x x 
 

Identify a similarity or difference (between objects, 

or materials, or events) 

x x 
 

x 
 

x x 
 

x x x x 
 

Explore the effect on an outcome of a specific 

change (e.g. of using a different object, or material, 

or procedure) 

x x x x 
 

x x 
  

x x x 
 

Explore how an outcome variable changes with time 
   

x 
         

Explore how an outcome variable changes when the 

value of a continuous independent variable changes 

   
x 

      
x x 

 

Explore how an outcome variable changes when 

each of two (or more) independent variables 

changes 

             

Design a measurement or observation procedure 
       

x 
     

Obtain a value of a derived quantity (i.e. one that 

cannot be directly measured) 

   
x 

         

Make and/or test a prediction 
       

x x 
    

Decide if a given explanation applies to the 

particular situation observed 

       
x 

     

Decide which of two (or more) given explanations 

best fits the data 

             

Suggest a possible explanation for data             x     x x x   

4. Learning demand. In the light of your entries 

above, how would you judge the learning demand 

of this activity? 

                          

(Rate: 5=very high; 4=fairly high; 3=moderate; 

2=fairly low; 1=very low) 

                          

Learning demand 1 4 1 3 3 2 3 5 1 1 5 5 3 
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8.4 Origineel practicum 
Titel:   Wanneer zie je een neerslag (troebeling) ontstaan? 

Doel:   

Het zelfstandig uitvoeren van een aantal neerslagreacties. Een reactie tussen ionen waarbij een vaste 

stof ontstaat, heet een neerslagreactie. 

Werkwijze: 

Experiment 1: 

 Vul  vijf reageerbuizen tot ongeveer 2 cm hoogte met oplossingen van de volgende zouten:    
1. zilvernitraat 
2. natriumsulfaat 
3. kaliumcarbonaat 
4. natriumnitraat 
5. natriumfosfaat 

 Voeg vervolgens aan elke buis 2 cm van een oplossing van bariumchloride toe en kwispel. 
Noteer je waarneming 
 

Experiment 2: 

 Vul  vier reageerbuizen tot ongeveer 2 cm hoogte met oplossingen van de volgende zouten: 
1. zinksulfaat 
2. natriumcarbonaat 
3. natriumhydroxide 
4. natriumfosfaat 

 Voeg vervolgens aan elke buis 2 cm van een oplossing van koper(II)chloride toe en kwispel. 
Noteer je waarneming 

 
Experiment 3: 

 Vul een reageerbuis voor ongeveer een kwart met een oplossing van Natriumcarbonaat. 

 Voeg ongeveer evenveel van een oplossing van bariumchloride toe en kwispel. 

 Filtreer het gevormde neerslag en verdeel het filtraat over twee schone reageerbuizen. 

 Voeg nu aan de ene helft van het filtraat wat natriumcarbonaatoplossing toe en kwispel. Wat 
neem je waar? 

 Voeg aan de andere helft van het filtraat wat bariumchloride-oplossing toe en kwispel. Wat 
neem je waar? 

 

Vragen en opdrachten: 

1. Geef de ionenvergelijkingen van de reacties die je hebt uitgevoerd bij exp. 1 en 2. Noteer 
ook de namen en dekleuren van de gevormde neerslagen. 

2. Geef de ionenvergelijking(en) van de reactie(s) bij exp. 3. 
3. Hoe komt het dat er maar bij één van de filtraathelften een neerslagreactie optreedt? 
4. Welke ionsoort was bij jou in experiment 3 in overmaat aanwezig?  
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8.5 Origineel practicum ingekort 
Titel:   Wanneer zie je een neerslag (troebeling) ontstaan? 

Doel:   

Het zelfstandig uitvoeren van een aantal neerslagreacties. Een reactie tussen ionen waarbij een vaste 

stof ontstaat, heet een neerslagreactie. 

Werkwijze: 

Experiment 1: 

 Vul  vijf reageerbuizen tot ongeveer 2 cm hoogte met oplossingen van de volgende zouten:    
1. zilvernitraat 
2. natriumsulfaat 
3. kaliumcarbonaat 
4. natriumnitraat 
5. natriumfosfaat 

 Voeg vervolgens aan elke buis 2 cm van een oplossing van bariumchloride toe en kwispel. 
Noteer je waarnemingen. 

 
Experiment 2: 

 Vul een reageerbuis voor ongeveer een kwart met een oplossing van Natriumcarbonaat. 

 Voeg ongeveer evenveel van een oplossing van bariumchloride toe en kwispel. 

 Filtreer het gevormde neerslag en verdeel het filtraat over twee schone reageerbuizen. 

 Voeg nu aan de ene helft van het filtraat wat natriumcarbonaatoplossing toe en kwispel. Wat 
neem je waar? 

 Voeg aan de andere helft van het filtraat wat bariumchloride-oplossing toe en kwispel. Wat 
neem je waar? 

 
Vragen en opdrachten: 

1. Geef de ionenvergelijkingen van de reacties die je hebt uitgevoerd bij exp. 1. Noteer ook 
de namen en de kleuren van de gevormde neerslagen. 

2. Geef de ionenvergelijking(en) van de reactie(s) bij exp. 2. 
3. Hoe komt het dat er maar bij één van de filtraathelften een neerslagreactie optreedt? 
4. Welke ionsoort was bij jou in experiment 2 in overmaat aanwezig? 
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8.6 Aangepast practicum 
Titel:   Welke oplossing heeft de hoogste concentratie opgelost zout? 
Doel:  Je krijgt voor dit practicum een oplossing van bariumchloride en een oplossing 
van natriumcarbonaat. Beide oplossingen hebben een concentratie van 0,1 mol/L of 0,5 
mol/L. Probeer te achterhalen welke oplossing de hoogste concentratie heeft in mol/L. 
Met andere woorden: in welke oplossing zit in 1L de grootste hoeveelheid zout (in mol) 
opgelost?  
 

Randvoorwaarden: 

 Je mag geen andere zouten of oplossingen gebruiken dan bariumchloride en 
natriumcarbonaat. 

 Je mag maximaal 15 mL van elke oplossing gebruiken. 

 Je plan moet binnen 30 minuten uitgevoerd kunnen worden. 
 

Vragen en opdrachten: 
Maak een werkplan. Hierin moet beschreven staan: 

 Welke materialen uit de lijst wil je gaan gebruiken? Het is niet nodig om alle 
materialen te gebruiken. Je kan kiezen uit: 

o Reageerbuizen 
o Maatcilinder 10 mL 
o Maatcilinder 100 mL 
o Bekerglas 5 mL 
o Bekerglas 25 mL 
o Bekerglas 50 mL 
o Maatkolf 10 ml 
o Maatkolf 50 ml 
o Weegschaal 
o Filtreerpapier 
o Horlogeglas  
o Trechter 
o Druppelpipet  
o Indampschaaltje 
o Brander 
o Driepoot met gaasje 
o Spuitfles met demiwater 

 Welke hoeveelheden van stoffen ga je gebruiken en welke materialen? 

 Welke handelingen wil je gaan uitvoeren? 
o Leg uit waarom je die handelingen wil doen. 
o Welke waarneming wil je met die handeling gaan doen? 
o Hoe leidt dit tot een conclusie? 
o Geef ook eventuele reactievergelijkingen die je verwacht. 

 

Lever dit werkplan tijdens de volgende les in. Tijdens het practicum worden de spullen 
klaargezet zodat je het kunt uitvoeren. Noteer tijdens het uitvoeren van het practicum 
goed je waarnemingen en eventuele getallen die je meet of weegt. 
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8.7 Hulpwerkplan aangepaste practicum 
Naam+naam koppelgenoot: …………………………………………………………………. 

Titel:   Welke oplossing heeft de hoogste concentratie opgelost zout? 

Doel:  Je krijgt voor dit practicum een oplossing van bariumchloride en een oplossing 

van natriumcarbonaat. Beide oplossingen hebben een concentratie van 0,1 mol/L of 0,5 

mol/L. Probeer te achterhalen welke oplossing de hoogste concentratie heeft in mol/L. 

Met andere woorden: in welke oplossing zit in 1L de grootste hoeveelheid zout (in mol) 

opgelost?  

Je hebt de volgende materialen tot je beschikking: 

o Reageerbuizen 
o Maatcilinder 10 mL 
o Maatcilinder 100 mL 
o Bekerglas 25 mL 
o Bekerglas 50 mL 
o Maatkolf 50 ml 
o Maatkolf 100 ml 
o Weegschaal 
o Filtreerpapier 
o Horlogeglas  
o Trechter 
o Druppelpipet  
o Indampschaaltje 
o Brander 
o Driepoot met gaasje 
o Spuitfles met demiwater 

 

1. Als eerste ga je een neerslagreactie (welke?) laten plaatsvinden tussen 
natriumcarbonaat en bariumchloride. Kies zelf met welke materialen en welke 
hoeveelheden van elke stof je deze neerslagreactie wil laten plaatsvinden. 

2. Vervolgens moet je de suspensie filtreren. Kies zelf met welke materialen je de 
suspensie gaat filtreren.  

3. Nadat de neerslagreactie heeft plaatsgevonden zijn er nog steeds ionen over in 
het filtraat. Welke ionen zijn dit als er meer natriumcarbonaat is dan 
bariumchloride? En andersom? 

4. Door gebruik te maken van neerslagreacties kun je nu aantonen welke ionen 
over zijn. Wat gebeurt er als je natriumcarbonaat toevoegt aan het filtraat? En 
bariumchloride? Wat betekent dit? Kies zelf je materialen en werkwijze om deze 
neerslagreacties uit te voeren.  
 

Schrijf hieronder op welke materialen je hebt gebruikt in stap 1, 2 en 4. Schrijf 

ook op welke handelingen je hebt gedaan, en wat je geantwoord hebt op vraag 

3. 
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1. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
2. ………………………………………………………………………………………

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

 

3. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

  

4. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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8.8 Ruwe data ASSIST vragen 
Practicum Gender Cluster Level Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 

1 2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 5 4 5 3 2 4 2 3 4 2 4 5 3 3 3 

1 2 3 2 4 2 4 2 1 4 1 4 4 5 4 4 2 1 2 2 4 4 5 5 2 2 2 

1 2 3 2 4 4 2 2 1 4 5 2 5 5 2 2 1 4 4 1 5 2 4 5 5 5 2 

1 2 3 2 4 4 1 4 1 5 1 5 1 5 3 4 1 1 4 4 1 2 5 5 5 2 5 

1 2 3 2 3 3 4 3 2 2 4 3 2 4 2 2 2 3 4 1 3 2 3 4 3 2 3 

1 2 3 2 2 5 4 3 2 3 2 4 5 5 4 2 4 2 2 2 4 2 5 5 2 1 5 

1 2 3 2 2 4 2 4 2 5 4 4 1 5 3 4 3 1 4 2 1 2 2 5 5 1 5 

1 2 3 2 4 3 4 3 1 4 2 4 1 5 4 3 2 3 4 1 4 4 5 5 5 4 5 

1 1 3 2 4 3 3 2 1 3 2 2 2 5 2 2 2 1 5 1 2 2 
 

3 2 1 1 

1 2 3 2 3 2 3 5 1 2 2 3 3 5 4 4 2 2 4 1 3 3 3 4 4 2 2 

1 1 3 2 3 4 3 5 5 2 1 4 1 5 2 1 1 2 4 5 1 3 4 3 4 1 5 

1 1 3 2 5 5 3 2 1 2 3 1 1 5 2 3 1 1 4 1 5 1 5 5 1 1 3 

1 2 3 2 5 4 4 4 2 3 5 5 5 2 3 4 4 1 5 2 3 1 5 3 5 2 2 

1 2 3 2 5 3 2 4 4 2 1 4 2 4 3 4 2 1 4 2 3 1 5 2 4 2 3 

1 2 3 2 2 4 2 3 1 4 1 4 5 5 3 5 2 1 4 2 2 3 5 3 4 2 4 

1 
 

3 2 4 2 4 4 3 1 2 3 2 5 3 2 3 1 4 2 4 2 3 5 3 1 3 

1 1 3 2 4 3 2 3 2 2 1 4 4 5 4 3 1 1 2 2 1 3 4 3 4 2 3 

1 1 3 2 4 3 2 3 4 4 2 3 1 4 3 4 2 1 3 3 2 2 4 4 4 2 4 

1 1 3 2 5 2 5 4 1 5 1 5 2 5 3 5 2 1 2 2 2 1 5 4 3 1 1 

Practicum Gender Cluster Level Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 

1 1 3 2 4 3 1 3 4 3 3 4 2 4 3 2 2 1 3 2 1 1 2 4 4 1 3 

1 1 3 2 4 3 2 3 1 2 2 2 4 4 5 2 2 3 2 2 1 2 3 4 4 1 2 

1 1 3 2 2 2 4 1 2 4 1 4 3 4 4 4 1 1 2 2 1 3 4 5 2 1 4 

1 1 3 2 4 5 5 4 2 2 4 4 5 4 2 4 2 4 3 2 4 1 5 4 3 2 4 

1 2 3 2 3 4 4 4 3 3 1 3 3 5 3 3 2 1 3 3 2 2 3 5 2 1 3 
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1 2 3 2 3 2 1 2 1 2 3 1 4 1 4 1 4 1 2 1 3 1 2 4 4 2 1 

1 2 3 2 4 3 4 3 2 2 2 3 3 4 4 3 1 1 3 3 4 3 2 4 4 2 3 

1 2 3 2 2 3 1 2 1 4 4 2 1 4 5 4 2 1 2 2 1 3 1 4 4 2 4 

1 2 3 2 4 3 2 3 2 1 4 3 5 4 3 4 4 1 2 1 4 1 5 3 4 1 1 

1 2 7 2 2 5 1 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 2 2 1 1 4 4 4 1 3 

1 2 7 2 2 4 4 5 4 5 3 2 3 4 4 2 1 1 2 3 2 3 2 2 4 1 4 

1 2 7 2 
 

5 2 5 4 4 1 4 4 5 5 5 3 1 2 2 1 5 4 4 4 2 4 

1 2 7 2 2 5 4 4 4 3 1 4 3 5 4 2 3 1 2 2 3 1 2 5 4 2 4 

1 1 7 2 4 3 2 3 2 4 2 4 1 4 2 1 2 2 3 2 2 3 5 4 2 2 2 

1 1 7 2 5 4 4 3 2 4 2 3 4 3 5 4 4 2 2 2 4 3 4 3 4 3 4 

1 1 7 2 2 4 1 5 4 2 1 4 4 4 4 5 1 1 3 2 2 4 4 5 5 2 4 

1 1 7 2 2 4 2 4 1 4 2 3 2 4 3 2 2 1 3 2 1 1 4 2 2 2 4 

1 1 7 2 2 5 1 3 2 4 1 4 1 2 5 4 4 1 2 1 2 5 1 3 4 1 4 

1 1 7 2 1 4 2 4 1 2 2 2 2 4 3 2 2 1 4 2 2 4 2 4 4 1 2 

1 2 7 2 4 4 2 4 4 5 2 4 1 3 4 4 4 1 3 1 2 4 4 4 4 2 4 

Practicum Gender Cluster Level Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 

1 2 7 2 2 4 2 4 2 4 1 4 3 5 5 4 4 1 1 2 3 3 4 4 4 1 4 

1 2 7 2 2 4 4 5 4 4 5 5 2 5 5 4 3 1 2 4 2 3 4 5 4 2 4 

1 1 7 2 5 3 4 3 2 1 2 1 4 4 4 2 2 1 4 1 3 2 2 3 4 2 2 

1 1 7 2 4 4 5 2 4 5 1 4 5 5 2 2 4 1 4 2 5 1 4 5 5 1 3 

1 1 7 2 4 2 2 4 1 3 2 3 2 4 3 2 2 2 5 3 2 3 2 4 4 2 2 

1 1 7 2 3 3 2 4 1 3 1 4 1 5 4 4 2 1 4 3 2 1 4 4 4 1 3 

2 2 2 1 1 5 4 5 4 5 1 5 4 4 4 4 3 4 3 4 3 2 3 4 5 2 4 

2 2 2 1 2 4 4 5 4 4 1 4 5 4 3 4 3 4 4 4 2 2 4 4 4 2 4 

2 1 2 1 1 1 5 2 2 2 5 1 3 2 1 3 4 5 5 1 5 1 1 5 4 4 2 

2 2 2 1 3 5 2 5 2 5 1 4 2 2 5 3 2 1 1 5 3 
 

4 3 3 2 4 

2 2 2 1 4 5 3 4 2 4 3 4 5 5 5 5 5 1 2 3 5 4 4 5 4 4 5 

2 1 2 1 3 4 2 4 1 1 4 4 2 3 4 4 2 2 3 4 2 4 5 3 4 2 2 
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2 
 

2 1 1 5 2 3 3 3 
 

4 1 4 5 5 2 2 1 3 2 2 3 3 3 2 5 

2 2 2 1 2 4 3 4 1 1 2 4 5 3 4 4 3 2 3 2 4 2 1 4 2 3 4 

2 1 2 1 4 4 1 5 5 1 1 4 1 1 2 2 1 1 4 4 
 

1 3 1 1 1 5 

2 1 2 1 2 4 1 4 2 4 1 4 1 4 3 4 3 1 3 4 1 3 4 2 5 1 4 

2 1 2 1 2 4 2 4 2 4 2 4 3 4 3 3 2 1 3 5 1 5 5 2 4 2 4 

2 1 2 1 4 4 3 3 4 4 1 4 2 4 3 2 2 1 4 4 3 2 3 4 4 1 4 

2 1 2 1 4 4 1 4 3 4 2 4 4 5 5 2 2 1 2 3 1 3 3 5 4 1 5 

2 1 2 1 5 3 2 5 2 2 1 2 2 4 3 4 1 2 4 1 2 1 5 5 4 2 4 

Practicum Gender Cluster Level Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 

2 2 2 1 2 5 2 4 4 3 2 4 4 4 4 4 2 3 2 3 2 3 4 4 4 2 3 

2 2 2 1 2 4 1 4 3 4 1 5 2 4 4 4 3 1 2 5 2 5 5 2 5 3 4 

2 2 2 1 4 2 1 4 4 3 4 5 3 5 4 2 2 1 3 2 1 1 3 5 1 2 5 

2 2 2 1 5 1 4 4 1 1 4 1 5 5 2 5 1 1 5 1 4 1 1 5 5 2 1 

2 2 2 1 1 5 1 4 4 4 1 4 2 5 5 4 1 1 1 2 1 2 4 4 4 1 4 

2 2 1 2 3 4 4 3 2 4 2 4 4 3 3 5 4 2 3 4 3 4 4 2 4 2 4 

2 2 1 2 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 1 3 2 2 2 4 5 4 2 4 

2 1 1 1 1 4 1 3 4 4 1 3 1 2 4 3 4 1 1 4 1 5 4 1 2 2 3 

2 
 

1 2 5 3 1 5 1 4 1 1 1 2 4 1 3 1 3 2 1 2 3 2 2 1 3 

2 1 1 
 

5 4 2 4 4 2 1 2 5 5 3 4 4 1 2 3 2 3 4 4 3 1 4 

2 2 1 2 3 3 3 4 2 2 2 4 4 3 4 4 3 4 3 2 3 2 2 5 3 3 2 

2 2 1 2 3 4 3 4 2 4 2 4 5 4 2 4 4 4 2 3 5 2 4 5 4 3 4 

2 2 1 1 1 4 1 3 3 1 1 2 1 3 4 3 4 1 3 1 3 2 5 5 4 3 3 

2 2 1 2 2 1 4 2 2 3 4 5 1 2 1 1 4 5 4 2 4 1 1 5 1 4 5 

2 2 1 2 3 4 5 4 4 4 1 4 3 3 3 5 4 1 2 4 2 4 4 3 4 2 4 

2 1 1 2 3 2 1 4 1 4 3 4 5 5 3 4 1 1 5 3 2 1 5 5 5 3 4 

2 
 

1 1 2 4 5 4 4 3 2 4 5 4 3 5 3 2 3 2 3 4 5 4 4 2 3 

2 2 1 2 4 5 2 4 2 4 1 4 4 2 4 4 4 1 2 2 2 4 4 5 5 3 4 

2 2 1 2 2 5 2 4 2 4 1 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 4 3 5 5 1 4 
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2 2 1 2 5 5 1 5 4 3 1 5 1 5 4 4 3 1 1 4 1 2 4 3 5 1 5 

Practicum Gender Cluster Level Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 

2 2 1 
 

2 3 4 5 3 3 3 2 5 5 4 5 2 1 3 3 4 2 4 5 5 3 1 

2 2 1 2 4 5 3 2 2 3 4 3 4 4 3 4 4 2 3 2 3 2 4 4 4 2 3 

2 2 1 2 4 2 2 4 1 3 1 3 2 4 1 4 5 2 5 1 2 3 5 2 2 1 1 

2 1 1 
 

3 4 2 4 2 4 2 4 5 4 3 2 3 1 3 4 2 2 4 4 5 1 3 

2 1 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 4 4 1 1 3 2 2 4 3 4 2 1 2 

2 2 1 2 2 5 5 3 2 3 2 4 5 4 2 3 4 1 4 2 4 1 4 5 4 4 4 

2 2 1 2 4 4 3 4 2 3 3 2 5 4 3 4 2 1 4 3 3 1 4 4 4 4 4 

2 2 1 2 4 2 4 4 1 4 3 4 5 4 3 5 4 4 4 1 4 1 4 5 4 2 3 

2 2 1 1 2 5 1 4 2 4 1 4 4 2 5 4 4 1 2 5 2 5 4 2 4 2 4 

2 1 1 2 2 4 4 2 3 4 2 2 4 4 4 4 2 1 3 2 2 1 4 4 5 2 2 
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8.9 SPSS analyse: oppervlakkig leren 
Groep 1 Groep 2 H0 Gebruikte toets F / statistic 

/ 2 

p-waarde H0 

verwerpen? 

Gymnasium 

P2 

- Normaal 

verdeeld 

Shapiro-Wilk 0,972 0,804 Nee 

Atheneum P2 - Normaal 

verdeeld 

Shapiro-Wilk 0,945 0,346 Nee 

Gymnasium 

P2 

Atheneum 

P2 

Gelijke 

varianties 

Levenes toets 0,047 0,829 Nee 

Gymnasium 

P2 

Atheneum 

P2 

Gelijke 

gemiddelden 

t-toets  0,277 Nee 

Jongens P1  Normaal 

verdeeld 

Shapiro-Wilk 0,913 0,086 Ja 

Meisjes P1  Normaal 

verdeeld 

Shapiro-Wilk 0,912 0,039 Ja 

Jongens P1 Meisjes P1 Gelijke 

varianties 

Niet-

parametrische 

Levenes toets 

0,004 0,951 Nee 

Jongens P1 Meisjes P1 Gelijke 

gemiddelden 

Kruskal-Wallis 2,558 0,110 Nee 

Jongens P2  Normaal 

verdeeld 

Shapiro-Wilk 0,885 0,083 Ja 

Meisjes P2  Normaal 

verdeeld 

Shapiro-Wilk 0,942 0,148 Nee 

Jongens P2 Meisjes P2 Gelijke 

varianties 

Niet-

parametrische 

Levenes toets 

1,151 0,290 Nee 

Jongens P2 Meisjes P2 Gelijke 

gemiddelden 

Kruskal-Wallis 3,274 0,070 Ja 

Jongens P1 Jongens P2 Gelijke 

varianties 

Niet-

parametrische 

Levenes toets 

0,435 0,515 Nee 

Jongens P1 Jongens P2 Gelijke 

gemiddelden 

Kruskal-Wallis 0,001 0,970 Nee 

Meisjes P1 Meisjes P2 Gelijke 

varianties 

Niet-

parametrische 

Levenes toets 

2,428 0,126 Nee 

Meisjes P1 Meisjes P2 Gelijke 

gemiddelden 

Kruskal-Wallis 0,757 0,384 Nee 
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P1: Originele conceptpracticum 

P2: Aangepast onderzoekspracticum 
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8.10 SPSS analyse: diep leren 
Groep 1 Groep 2 H0 Gebruikte toets F / statistic 

/ 2 

p-waarde H0 

verwerpen? 

Gymnasium 

P2 

- Normaal 

verdeeld 

Shapiro-Wilk 0,890 0,026 Ja 

Atheneum P2 - Normaal 

verdeeld 

Shapiro-Wilk 0,975 0,881 Nee 

Gymnasium 

P2 

Atheneum 

P2 

Gelijke 

varianties 

Niet-

parametrische 

Levenes toets 

0,206 0,653 Nee 

Gymnasium 

P2 

Atheneum 

P2 

Gelijke 

gemiddelden 

Kruskal-Wallis 1,856 0,173 Nee 

Jongens P1  Normaal 

verdeeld 

Shapiro-Wilk 0,976 0,889 Nee 

Meisjes P1  Normaal 

verdeeld 

Shapiro-Wilk 0,977 0,834 Nee 

Jongens P1 Meisjes P1 Gelijke 

varianties 

Levenes toets 0,504 0,482 Nee 

Jongens P1 Meisjes P1 Gelijke 

gemiddelden 

t-toets  0,174 Nee 

Jongens P2  Normaal 

verdeeld 

Shapiro-Wilk 0,848 0,027 Ja 

Meisjes P2  Normaal 

verdeeld 

Shapiro-Wilk 0,942 0,152 Nee 

Jongens P2 Meisjes P2 Gelijke 

varianties 

Niet-

parametrische 

Levenes toets 

6,672 0,014 Ja 

(Jongens P2)2  Normaal 

verdeeld 

Shapiro-Wilk 0,926 0,269 Nee 

(Meisjes P2)2  Normaal 

verdeeld 

Shapiro-Wilk 0,956 0,312 Nee 

(Jongens P2)2 (Meisjes P2)2 Gelijke 

varianties 

Levenes toets 3,605 0,065 Ja 
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(Jongens P2)2 (Meisjes P2)2 Gelijke 

gemiddelden 

t-toets  0,305 Nee 

Leerlingen P1  Normaal 

verdeeld 

Shapiro-Wilk 0,991 0,973 Nee 

Leerlingen P2  Normaal 

verdeeld 

Shapiro-Wilk 0,955 0,103 Nee 

Leerlingen P1 Leerlingen 

P2 

Gelijke 

varianties 

Levenes toets 0,829 0,365 Nee 

Leerlingen P1 Leerlingen 

P2 

Gelijke 

gemiddelden 

t-toets  0,097 Ja 

P1: Originele conceptpracticum 

P2: Aangepast onderzoekspracticum 
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8.11 SPSS analyse: begripsniveau SOLO taxonomie 
Groep 1 Groep 2 H0 Gebruikte toets F / statistic 

/ 2 

p-waarde H0 

verwerpen? 

Gymnasium 

P2 

- Normaal 

verdeeld 

Shapiro-Wilk 0,812 0,001 Ja 

Atheneum P2 - Normaal 

verdeeld 

Shapiro-Wilk 0,881 0,027 Ja 

Gymnasium 

P2 

Atheneum 

P2 

Gelijke 

varianties 

Niet-

parametrische 

Levenes toets 

0,098 0,756 Nee 

Gymnasium 

P2 

Atheneum 

P2 

Gelijke 

gemiddelden 

Kruskal-Wallis 1,168 0,280 Nee 

Jongens P1  Normaal 

verdeeld 

Shapiro-Wilk 0,354 0,000 Ja 

Meisjes P1  Normaal 

verdeeld 

Shapiro-Wilk 0,702 0,000 Ja 

Jongens P1 Meisjes P1 Gelijke 

varianties 

Niet-

parametrische 

Levenes toets 

22,382 0,000 Ja 

Jongens P1 Meisjes P1 Gelijke 

medianen 

Moods 

mediaantoets 

4,034 0,045 Ja 

Jongens P2  Normaal 

verdeeld 

Shapiro-Wilk 0,843 0,030 Ja 

Meisjes P2  Normaal 

verdeeld 

Shapiro-Wilk 0,867 0,002 Ja 

Jongens P2 Meisjes P2 Gelijke 

varianties 

Niet-

parametrische 

Levenes toets 

3,243 0,079 Ja 

Jongens P2 Meisjes P2 Gelijke 

medianen 

Moods 

mediaantoets 

0,116 0,773 Nee 

Jongens P1 Jongens P2 Gelijke 

varianties 

Niet-

parametrische 

Levenes toets 

1,039 0,316 Nee 

Jongens P1 Jongens P2 Gelijke 

gemiddelden 

Kruskal-Wallis 20,547 0,000 Ja 

Meisjes P1 Meisjes P2 Gelijke 

varianties 

Niet-

parametrische 

Levenes toets 

3,247 0,077 Ja 
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Meisjes P1 Meisjes P2 Gelijke 

medianen 

Moods 

mediaantoets 

15,019 0,000 Ja 

P1: Originele conceptpracticum 

P2: Aangepast onderzoekspracticum 
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