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Samenvatting 
Dit onderzoek gaat over het aanleren van natuurkundige concepten binnen het domein 
elektriciteitsleer in de vierde klassen van het voortgezet onderwijs. Het doel van het onderzoek is het 
ontwikkelen en testen van effectief onderwijs voor elektriciteitsleer. De nadruk is gelegd op het 
doorgronden van elektrische schakelingen, omdat daarmee het conceptuele begrip goed kan worden 
getest. Daarnaast maken elektrische schakelingen standaard een onderdeel uit van het centraal 
examen natuurkunde. 

Aan het onderzoek deden vijf klassen mee van een school voor havo en vwo in het zuiden van 
Nederland. Dit zijn twee havo en drie vwo klassen. Drie van deze klassen krijgen gedurende de 
lessenserie twee vernieuwende werkvormen. Ten eerste een werkvorm waarin een nieuwe analogie 
wordt toegepast: de skipiste-analogie. Ten tweede een les waarbij de leerlingen leren om een 
concept map te maken en daarin de belangrijkste begrippen van het hoofdstuk verwerken. Deze drie 
klassen vormen de experimentele groep. De controlegroep wordt gevormd door de andere twee 
klassen. Deze krijgen op de gebruikelijke manier les: voornamelijk directe instructie en vervolgens 
werken aan opgaven.  

Om te onderzoeken of de lessenserie met vernieuwende werkvormen effectiever is dan de standaard 
lessenserie wordt twee keer een concept-test door de leerlingen gemaakt. Deze concept-test is voor 
dit onderzoek ontwikkeld en gebaseerd op bestaande vragenlijsten over dit onderwerp. De eerste 
keer wordt de voorkennis getest die leerlingen hebben over dit onderwerp met een pretest. Op basis 
van de resultaten worden twee lessen met vernieuwende werkvormen ontwikkeld die bij de 
voorkennis van de leerlingen. Aan het einde van de lessenserie wordt nogmaals dezelfde test door de 
leerlingen gemaakt, de posttest. De resultaten van de pretest en posttest zijn met elkaar vergeleken. 
Vervolgens wordt er een uitspraak gedaan over de effectiviteit van de vernieuwde lessenserie in 
vergelijking met de traditionele methode. De vernieuwde lessenserie blijkt niet bewezen effectiever 
dan de lessen die de controlegroep hebben gehad. Wel zijn er inzichten opgedaan die gebruikt 
kunnen worden bij het ontwikkelen van nieuwe / verbeterde activerende werkvormen en worden 
aanbevelingen gedaan voor vervolg op dit onderzoek. 

Leeswijzer 
De aanleiding van dit onderzoek wordt beschreven in de inleiding. Vervolgens wordt het theoretische 
kader geschetst. Daarin komt de relevantie achtergrondinformatie aan bod met betrekking tot 
misconcepten en het verhelpen daarvan, waarna de hoofdvraag van dit onderzoek wordt gesteld en 
drie deelvragen worden geformuleerd. In het hoofdstuk Methode & Analyse wordt beschreven hoe 
de misconcepten zullen worden geïnventariseerd, hoe de interventies zijn vormgegeven en op welke 
manier de effectiviteit daarvan wordt bepaald. Daarna volgen de resultaten van de testen, waaruit 
de conclusie wordt getrokken over de interventie. Ten slotte worden aanbevelingen gedaan voor 
vervolgonderzoek. 
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Inleiding 
Binnen natuurkunde is elektriciteitsleer een onderwerp dat in zowel de onder- als bovenbouw wordt 
behandeld. Het onderwerp bevat abstracte ideeën en concepten, zoals spanning, stroomsterkte en 
energie. Dit maakt het voor veel leerlingen een lastig onderwerp. Het is bekend dat problemen van 
leerlingen bij het begrijpen van  dit onderwerp vaak te maken heeft met natuurkundig niet 
kloppende denkbeelden bij leerlingen: zogenaamde misconcepten (Engelhard & Beichner, 2004). De 
onderzoekers komen dit regelmatig tegen in hun lessen. Stroom, spanning, lading en energie worden 
vaak verwisseld, of zelfs verbruikt. Weerstanden worden gezien als een plek waarvoor stroom zich 
ophoopt. Spanningsbronnen leveren een vaste stroomsterkte, onafhankelijk van het aangesloten 
circuit. Voorgaande en nog vele andere denkbeelden staan het aanleren van de natuurkundig juiste 
denkbeelden in de weg. 

Een belangrijk onderdeel van elektriciteitsleer is het interpreteren van schakelingen. Over dit 
onderdeel werd de afgelopen jaren in ieder centraal examen van zowel havo als vwo een aantal 
vragen gesteld. Het is dus van belang om onderwijs zo in te richten dat leerlingen hierop goed 
voorbereid worden. Hiervoor zijn de voorgenoemde concepten (zoals spanning, stroom, weerstand, 
lading) van belang in combinatie met regels voor serie/parallelschakelingen en de wetten van 
Kirchhoff.  

Misconcepten gooien roet in het eten bij het doorgronden van schakelingen, daarom moeten die zo 
veel mogelijk worden verholpen. In de literatuur worden suggesties gedaan voor werkvormen die 
daaraan zouden kunnen bijdragen. Bijvoorbeeld het gebruiken van concept maps, analogiën en het 
stimuleren van interactie en overleg tussen leerlingen onderling en met de docent. Het doel van dit 
onderzoek dan ook om er achter te komen welke misconcepten het meest voorkomen bij onze 
leerlingen en of deze effectief kunnen worden verholpen met vernieuwende werkvormen.  
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Theoretische achtergrond 
In dit hoofdstuk wordt het theoretisch kader geschetst bij het onderzoek. Ten eerste wordt gekeken 
naar de leerdoelen die betrekking hebben op elektrische schakelingen. Vervolgens wordt een 
samenvatting gegeven van kennis over misconcepten uit de literatuur. Eerst wordt gekeken naar wat 
er bekend is over misconcepten in het algemeen en vervolgens specifiek voor het onderwerp 
elektriciteit. Ten slotte wordt beschreven welke werkvormen bekend zijn uit de literatuur om 
misconcepten te verhelpen. Daarbij passeert naast een verhandeling over concept maps en het 
gebruik van analogieën ook een aantal andere werkvormen de revue.  

Leerdoelen bij elektrische schakelingen 
Om er achter te komen welke vaardigheden, concepten en denkbeelden bij elektrische schakelingen 
belangrijk zijn is het van belang op te beginnen bij de leerdoelen. Aangezien dit onderzoek betrekking 
heeft op leerjaar vier wordt gekeken naar de leerdoelen van de bovenbouw havo en vwo. Daarvoor 
kijken we naar de wettelijk vastgelegde examenprogramma’s en de uitwerking daarvan door het 
College voor Toetsen en Examens (CvTE) in de syllabus.   

Examenprogramma en syllabus 
Voor de havo is subdomein G1: Gebruik van elektriciteit uit het examenprogramma van belang: 

“De kandidaat kan opwekking, transport en toepassingen van elektriciteit beschrijven en analyseren 
aan de hand van fysische begrippen.”  
(CvTE syllabus havo 2018, pp2). 

Voor het vwo is subdomein D1: Elektrische systemen uit het examenprogramma van belang: 

“De kandidaat kan in contexten elektrische schakelingen analyseren met behulp van de wetten van 
Kirchhoff.  Daarbij kan de kandidaat energieomzettingen analyseren.” 
(CvTE syllabus vwo 2018, pp23) 

Daarnaast zijn voor beide opleidingen domein A: vaardigheden van belang. Echter, het is uit deze 
korte formuleringen niet duidelijk wat leerlingen nu precies moeten kunnen en kennen van 
elektriciteitsleer. Daarom heeft het CvTE een de inhoud van het examenprogramma uitgewerkt in de 
syllabus. Een aantal voor dit onderzoek relevante specificaties uit de syllabus worden hieronder 
opgesomd: 

Voor havo en vwo: 

Stroomkringen analyseren en daarbij voor serie- en parallelschakelingen van weerstanden 
berekeningen maken over spanning, stroomsterkte, weerstand en geleidbaarheid, bij gemengde 
schakelingen alleen beredeneren en eenvoudige berekeningen (maximaal twee denkstappen) 
maken; 
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Voor vwo: 

De wetten van Kirchhoff toepassen als wetten voor behoud van stroomsterkte in een punt en van 
spanning in een kring; 

Waar staat dat maximaal twee ‘denkstappen’ worden gevraagd kan worden gelezen dat maximaal 
twee formules moeten worden toegepast om het vraagstuk op te lossen. Hieronder wordt als 
voorbeeld van een vraag over dit onderwerp met twee denkstappen uit het VWO examen 2018 
tijdvak 1 besproken: 

 

Voorbeeld van een vraag met twee denkstappen 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: 
Examen VWO 2018-1 

 
Om de spanningswet van Kirchhoff te gebruiken moet kring ABEF worden gebruikt. De eerste 
formule is dan de spanningswet van Kirchhoff:      Σ𝑈𝑈 = 0 
 
Om deze in te vullen moeten de spanningne over de weerstanden, de zonnepaneel en de accu 
worden ingevuld:      −𝑈𝑈𝑅𝑅1 + 𝑈𝑈𝑅𝑅2 − 𝑈𝑈𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑈𝑈𝑧𝑧𝑧𝑧 = 0 
 
Om de spanningen over de weerstanden 𝑅𝑅1 en 𝑅𝑅2 te bepalen moet de tweede formule worden 
toegepast, namelijk de wet van Ohm:      𝑈𝑈 = 𝐼𝐼 ⋅ 𝑅𝑅 
 
Omdat voor beide weerstanden ook de stroomsterkte bekend is kan tweemaal de wet van Ohm 
worden ingevuld in de eerste vergelijking:  −𝐼𝐼1 ⋅ 𝑅𝑅1 + 𝐼𝐼2 ⋅ 𝑅𝑅2 − 𝑈𝑈𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑈𝑈𝑧𝑧𝑧𝑧 = 0 
 
Nu kunnen de bekende waarden worden ingevuld in de vergelijking waarna 𝑈𝑈𝑧𝑧𝑧𝑧 als enige onbekende 
overblijft:     −0,71 × 2,6 + 0,25 × 1,8− 12,0 + 𝑈𝑈𝑧𝑧𝑧𝑧 = 0 
 
Hieruit kan worden berekend dat 𝑈𝑈𝑧𝑧𝑧𝑧 = 13,4 𝑉𝑉 
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Misconcepten 
Begripsvorming over nieuwe concepten is een belangrijk onderdeel bij het leren van de bètavakken. 
In de natuurkunde worden regelmatig vaktermen gebruikt. De precieze natuurkundige betekenis van 
die termen komt vaak niet overeen met de manier waarop deze woorden in het dagelijks leven 
gebruikt worden. Dat zorgt er voor dat leerlingen vooraf al bepaalde ideeën hebben bij een begrip, 
die natuurkundig niet juist zijn: preconcepten. Ook tijdens het onderwijs vormen leerlingen onjuiste 
denkbeelden die daarna ‘in de weg zitten’ bij dieper begrip van het onderwerp (Kortland, Mooldijk & 
Poorthuis, 2017). Hierna worden deze onjuiste denkbeelden samen aangeduid als misconcepten.  

Om iets nieuws te leren over een onderwerp moeten de nieuwe elementen aansluiten bij de 
voorkennis van een leerling. Volgens het constructivisme worden nieuwe begrippen ontwikkeld en 
geplaatst in een bouwwerk van al bestaande kennis (Ertmer & Newby, 1993). Pas als nieuwe 
concepten daarin een passende plaats hebben gekregen kan er goed met de nieuwe kennis worden 
gewerkt en kan er op worden voorgebouwd. Het inpassen van nieuwe inzichten wordt ook wel 
assimilatie genoemd. Echter, wanneer een misconcept bestaat kan het zijn dat nieuwe kennis in 
conflict komt met bestaande kennis. Om deze reden is het belangrijk misconcepten te verhelpen. 

Misconcepten bij elektriciteit 
Een reden voor het ontstaan van misconcepten bij elektriciteit is dat begrippen in het dagelijks 
taalgebruik natuurkundig gezien onjuist gebruikt worden. Daarnaast  zijn nieuwe concepten zoals 
lading, spanning en weerstand moeilijk voor te stellen en daarom gevoelig voor begripsproblemen, 
die dit tot een lastig onderwerp maken (Chatila Afra, Osta & Zoubeir). Bij dit onderzoek wordt alleen 
gekeken naar begrip van gelijkstroomschakelingen, omdat dit de hoofdmoot is van het 
examenprogramma met betrekking tot elektrische schakelingen. Een aantal voorkomende 
problemen  bij dit onderwerp wordt hieronder beschreven (Taconis & Terwel; Licht & Snoek; Chang, 
Liu & Chen): 

Als eerste hebben leerlingen moeite met het verschil tussen de begrippen spanning en stroom. Een 
leerling schrijft dan bijvoorbeeld “de spanning door een weerstand” terwijl een spanning over een 
weerstand staat. Of “door een lampje gaat 5 volt”, waar de stroom en niet de spanning door het 
lampje gaat.  

Een tweede manier waarop denkfouten kunnen ontstaan is door zogenaamde ‘verbruiksideeën’. 
Daarbij is de denkfout dat er door onderdelen in een schakeling spanning en/of stroom verbruikt 
worden en dus ‘op gaan’. Leerlingen weten meestal wel dat een lampje of een andere component 
energie nodig heeft. Deze elektrische energie wordt echter omgezet in andere vormen van energie. 
In het dagelijks taalgebruik wordt ook wel eens gesproken van stroomverbruik. Leerlingen denken 
dat een lampje (ook) stroom opmaakt en er dus een kleinere stroomsterkte uit het lampje komt dan 
er in gaat. Een andere interpretatie is dat een weerstand elektrische stroom tegenhoudt zoals een 
vernauwing in een rivier water tegenhoudt.  

De derde oorzaak van begripsproblemen is dat onjuiste modellen worden gebruikt voor stroom- en 
spanningsdeling in verschillende soorten schakelingen. Dit kan ontstaan door bovenstaande twee 
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misconcepten, maar ook door verkeerd toepassen van aangeleerde vuistregels voor serie- en 
parallelschakelingen. In serie-geschakelde componenten is de stroomsterkte over even groot. 
Sommige leerlingen denken dat het voorste lampje als eerste stroom ‘neemt’ en er daardoor minder 
overblijft voor opvolgende lampjes. Bij een parallelschakeling denken leerlingen soms dat de stroom 
zich evenredig verdeelt over de verschillende paden, ook al zijn die paden niet hetzelfde. Leerlingen 
denken soms dat spanning zich evenredig verdeelt over alle componenten in een serieschakeling, 
onafhankelijk van de weerstand van die componenten. 

Ten vierde kunnen misconcepten ontstaan doordat leerlingen lokaal redeneren. Zij realiseren zich 
dan niet dat een verandering in een schakeling invloed heeft op de hele schakeling en dus op de 
stroomsterktes en spanningen in alle onderdelen van de schakeling. Bij lokaal redeneren wordt een 
punt in de schakeling apart bekeken, onafhankelijk van wat zich voor of achter dat punt bevindt. 
Bijvoorbeeld bij een splitsing in een  schakeling de stroom gelijk verdelen over beide takken, zonder 
rekening te houden met de weerstanden van beide takken. Samenhang met lokaal redeneren heeft 
ook het interpreteren van veranderingen in een schakeling. Bijvoorbeeld het sluiten van een 
schakelaar. Wanneer er lokaal wordt geredeneerd heeft dit alleen effect op dat deel van de 
schakeling (bijvoorbeeld alleen die ene tak), of alleen op het stuk schakeling ‘achter’ de schakelaar. 

Een vijfde oorzaak van misconcepten heeft te maken met de interpretatie van een spanningsbron, 
bijvoorbeeld een batterij. Leerlingen zien dit vaak als een stroombron: een apparaat dat een vaste 
stroomsterkte door de stroomkring stuwt. Dit kan komen door de complexiteit van het begrip 
spanning, die samenhangt met de energie die aan een hoeveelheid lading wordt meegegeven. Uit de 
vorige zin is al wel duidelijk hoe complex de samenhang tussen de begrippen bij elektriciteit is en is 
het begrijpelijk dat leerlingen met eenvoudigere eigen modellen komen. 

Ten slotte kunnen problemen ontstaan bij het tekenen en interpreteren van schakelschema’s. 
Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een gemengde schakeling kunnen moeilijkheden optreden bij 
het inzien welke componenten parallel staan en welke in serie geschakeld zijn. 

Misconcepten verhelpen 
Leerlingen blijven vaak vasthouden aan hun eigen redeneringen die ze op basis van allerlei 
ervaringen hebben ontwikkeld. Als er dan in de natuurkunde de vakredenering met daarmee 
samenhangende vakbegrippen wordt aangeleerd blijft het oude leerlingdenkbeeld vaak daarnaast 
bestaan. Echter, vaak wordt geen of weinig aandacht besteed aan waarom de leerlingdenkbeelden 
niet voldoen of tekortschieten. Het is voor de leerling dus niet duidelijk waarom er überhaupt een 
andere manier van denken moet worden geleerd. Dit leidt tot weinig uitdaging en motivatie om de 
nieuwe vakredenering echt te willen begrijpen. (Vollebregt e.a. 2000). Volgens Van der Valk en 
Broekman (2002) moeten de leerlingredeneringen niet worden afgewezen, maar juist gebruikt bij de 
ontwikkeling van begripsvorming: 

“Leerlingen moeten uitgedaagd worden hun redeneringen te expliciteren, voorspellingen te doen en 
die te controleren, bijvoorbeeld door experimenten te bedenken en logische redeneringen toe te 
passen. […] Interactie met medeleerlingen en met de docent is daarbij essentieel.”  
(Van der Valk & Broekman, 2002, pp53) 
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Uit onderzoek van Engelhard & Beichner (2004) blijkt dat na behandeling van het onderwerp 
elektrische schakelingen in de onder- en bovenbouw vaak nog steeds misconcepten aanwezig zijn. 
Kortland (2017) beschrijft een aantal mogelijke strategieën om misconcepten te verminderen. De 
eerste strategie is door gebruik te maken van concept checks en feedback. Door regelmatig kleine 
‘concept checks’ te doen in de klas kunnen begripsproblemen snel aan het licht komen. Leerlingen 
krijgen een aantal korte vragen die ze tijdens de les individueel moeten beantwoorden. De leraar 
loopt rond en kan snel zien welke fouten er worden gemaakt en daarop individueel of klassikaal 
reageren. 

De tweede strategie wordt door hen drieluiken genoemd. Voor het aanleren van nieuwe begrippen 
worden vaak voorbeeldsituaties gebruikt. Om voorbeelden goed aan te laten sluiten bij de theorie 
kan gebruik worden gemaakt van een drieluik. Ten eerste wordt een praktijksituatie bekeken, 
vervolgens een laboratoriumsituatie die daarop lijkt en ten slotte een theoriesituatie. Voor 
elektriciteit kan dat een bureaulamp zijn, vervolgens een practicumlampje aangesloten op een 
spanningsbron en ten slotte een schematische weergave van de schakeling (Kortland, 2007). 

Een manier om leerlingen actief hun kennis te laten toepassen is problem-based learning. Bij 
problem-based learning (PBL) staat het oplossen van een probleem centraal. Een groep leerlingen 
werkt samen om het probleem om te lossen en de docent speelt een meer faciliterend rol in dit 
proces (Allen, Duch, Groh, 1993). Een effectieve PBL opdracht leert nieuwe concepten aan door een 
uitdagende opdracht waarbij een open antwoord gevraagd. De opdracht moet complex genoeg zijn 
om te zorgen dat elk groepslid een bijdrage moet leveren. Echter, PBL blijkt vooral effectief te zijn als 
leerlingen al veel kennis hebben van een onderwerp en daar meer van willen onthouden of dieper op 
ingaan. PBL is geen effectieve manier om nieuwe concepten en inhouden aan te leren (Kirschner, De 
Bruyckere & Hulshof, 2017). Dit lijkt dan ook geen geschikte aanpak voor het verhelpen van 
misconcepten bij elektriciteit.  

Een andere suggestie voor een werkvorm waarbij leerlingen actief met het creëren van kennis bezig 
zijn wordt gedaan door Kock, Taconis, Bolhuis en Gravemeijer (2014) en wordt onderzoekend leren 
genoemd. Met behulp van kleine eigen onderzoekjes kunnen leerlingen zelf inzicht krijgen in nieuwe 
natuurkundige concepten. Hierbij wordt een onderzoekende cultuur gecreëerd in een klas. Daarnaast 
moet er een goed theoretisch fundament wordt gelegd voordat de onderzoekjes worden uitgevoerd 
en na afloop worden de resultaten klassikaal besproken. 

Gooding en Stacey (1993) geven aan dat discussiëren in groepjes een manier kan zijn om 
misconcepten te verminderen. Deze groepsdiscussie over een probleem of concept is interactief en 
heeft als voorwaarde dat er binnen de groep intrinsieke motivatie is om de activiteit samen succesvol 
uit te voeren. Een mogelijke manier om daar voor te zorgen is voor een uitdagende opdracht die 
anders is dan de gewone boekopgaven. 

Een volgende door Kortland (2017) beschreven strategie is het gebruiken van concept maps. Een 
concept map kan worden gebruikt om de relaties tussen verschillende onderdelen en begrippen 
binnen een domein weer te geven. Als leerlingen zelf een concept map maken en daarin duidelijk de 
relaties tussen onderdelen te laten benoemen kunnen misconcepten aan het licht komen. Daarin kan 
de docent vervolgens inspringen, net als bij de concept checks. Om een concept map te kunnen 
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maken is al kennis over een onderwerp en de bijbehorende concepten nodig. Zodoende is het maken 
ervan niet geschikt als introductie op een nieuw onderwerp.  Een concept map is wel een geschikte 
manier om tegen het einde van een behandeld onderwerp het grote plaatje daarvan in beeld te 
krijgen.  

Het kan te ingewikkeld zijn voor leerlingen om helemaal zelfstandig een concept map over een 
onderwerp maken. Een mogelijkheid is dan om als docent vast een deel van de begrippen te geven 
en de verwachte relatiepijlen al vast weer te geven. Dan is er sprake van een skeleton concept map, 
die door de leerlingen verder ingevuld kan worden. (Novak & Canas, 2008)  

Door Stocklmayer en Treagust (1992) wordt beschreven dat veel docenten gebruik maken van 
analogieën bij het onderwerp elektriciteit. Bijvoorbeeld elektriciteit als waterstroom, rijdende 
vrachtwagens of pizzakoeriers. Door actief met deze analogieën bezig te zijn in de klas kunnen 
leerlingen een beter beeld krijgen bij de concepten. Door bijvoorbeeld een schakeling uit te beelden 
met leerlingen in de klas is iedereen actief bij de stof betrokken. Analogieën kunnen echter ook weer 
zorgen voor nieuwe misconcepten, dus de beperkte houdbaarheid van iedere analogie moet heel 
duidelijk worden besproken.  

Coll, France en Taylor (2005) bundelden onderzoeken naar gebruik van analogieën binnen 
bètavakken en doen onder andere de volgende aanbevelingen:  Om succesvol conceptueel begrip te 
bereiken helpt het als leerlingen reflecteren op en discussiëren over de concepten binnen de 
analogie. Ze vonden dat het effectief is wanneer leerlingen hun eigen model kunnen construeren en 
beoordelen in vergelijking met het wetenschappelijke model.  

Modellen worden in de wetenschap gebruikt als representatie van een idee, object, gebeurtenis, 
proces of systeem (Gilbert & Boulter, 2000). Een model is altijd een vereenvoudigde weergave van de 
werkelijkheid. Bij het begrijpen van een bepaald domein van de natuurkunde proberen we dus 
eigenlijk begrip te krijgen van de door natuurkundigen gebruikte modellen. Een analogie kan gebruikt 
worden om dat begrip te versterken.  

Glynn (2008) heeft beschreven aan welke richtlijnen wetenschapsonderwijs met behulp van 
analogieën moet voldoen. Volgens Glynn is een manier om te leren met behulp van analogieën is 
door middel van mapping. Daarmee wordt bedoeld het maken van een systematische vergelijking 
tussen onderdelen van een bekend concept of fenomeen (het analogon) met het nieuw te leren 
concept (het doel). De vergelijking kan visueel zijn, maar kan ook in woorden worden beschreven. 
Een voorbeeld van mapping wordt gegeven in Figuur 1. Het doel van die vergelijking is om relaties te 
leggen tussen nieuw te leren concepten. Dat werkt dus alleen wanneer tussen de concepten van het 
analogon vergelijkbare relaties bestaan. In het voorbeeld van de water analogie biedt een leiding de 
mogelijkheid voor water om te stromen. Op eenzelfde manier biedt een elektriciteitsdraad de 
mogelijkheid om elektronen te laten stromen. 
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Figuur 1: Voorbeeld van een analogie voor onderdelen uit een elektrische schakelingen. Onderdelen die binnen hun systeem 
vergelijkbare eigenschappen hebben worden aan elkaar gekoppeld, binnen het overkoepelende concept 'schakeling'.Een 
bekende analogie is de vergelijking tussen een circuit waardoor water stroomt (het analogon) en een elektrische schakeling 
(het doel). Zo kunnen de leidingen bijvoorbeeld worden vergeleken met de stroomdraden omdat zij een soortelijke rol 
vervullen binnen het systeem. Bron afbeeldingen: Glynn (2008) 
 
 

Er moet rekening gehouden met het feit dat analogieën zelf ook nieuwe misconcepten kunnen 
introduceren. Duit, Roth, Komorek en Wilbers (2001) formuleren het treffend: 

A growing body of research shows that analogies may be powerful tools for guiding students from 
their pre-instructional conceptions towards science concepts. But it has alsobecome apparent that 
analogies may deeply mislead students’ learning processes. Conceptual change, to put it into other 
words, may be both supported and hampered by the same analogy. (pg 283) 

Van belang is daarom dat benadrukt wordt dat een analogie een beperkte houdbaarheid heeft. 
Slechts een beperkt aantal verschijnselen kan daarmee worden verklaard. Een analogie komt dus niet 
in de plaats van het gangbare wetenschappelijke model. 
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Onderzoeksvragen 
De hoofdvraag waarop in dit onderzoek een antwoord wordt gezocht is als volgt gesteld: 

Kan met behulp van voor dit onderzoek ontwikkelde lesactiviteiten het aantal misconcepten over 
elektriciteit onder leerlingen worden verminderd, zodat zij elektrische schakelingen beter begrijpen? 

 

Om bovenstaande vraag te beantwoorden is het onderzoek opgedeeld in de volgende drie 
deelvragen: 

1. Welke denkbeelden hebben leerlingen over elektrische schakelingen die niet overeenkomen 
met de aanvaarde natuurkundige theorieën? 
 

2. Wat zijn design criteria voor een interventie bedoeld om misconcepten over elektrische 
schakelingen te verhelpen? 
 

3. Is de interventie die is ontworpen effectief in het verhelpen van misconcepten en het 
vergroten van het begrip van elektrische schakelingen? 
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Methode en Analyse 
In dit hoofdstuk wordt per onderzoeksvraag beschreven welke methode wordt gebruikt om de 
betreffende vraag te beantwoorden. 

Deelnemers aan het onderzoek 
Het onderzoek werd uitgevoerd op een reguliere middelbare school in het zuiden van Nederland 
waar onderwijs op havo en vwo wordt aangeboden. Aan het onderzoek doen in totaal 118 leerlingen 
mee uit vijf klassen (4 havo en 4 vwo). De meeste leerlingen hebben zowel de pretest als posttest 
gemaakt, zie Tabel 1. Drie klassen krijgen les van de onderzoeker (Ko) en twee klassen van een 
collega (Vk).  

Tabel 1: Hieronder is het totale aantal deelnemers aan het onderzoek, uitgesplitst naar deelenemers aan de pretest en 
posttest te zien. Daarnaast is per klas weergegeven welke docent daaraan les geeft.  
Aantal deelnemers Totaal Pretest Posttest Docent 
Experimentele groep         
H4nat2 29 20 28 Ko 
V4nat2 29 28 17 Vk 
V4nat3 20 17 19 Ko 
Controlegroep 

    
H4nat1 15 15 12 Vk 
V4nat1 25 22 22 Ko 

Voorkennis 
De voorkennis van de leerlingen die meedoen aan het onderzoek bestaat uit twee schooljaren 
natuurkunde. In de tweede klas hebben de leerlingen twee lesuren per week natuurkunde gehad, in 
de derde klas drie uur per week. In beide leerjaren is aandacht besteed aan het onderwerp 
elektriciteit. 

In klas twee wordt vooral aandacht besteed aan elektrische apparaten en het leren kennen van een 
aantal begrippen en symbolen. Leerlingen leren dan zelf eenvoudige schakelingen te maken en 
bijbehorende schakelschema’s tekenen. Er wordt nog weinig aandacht besteed aan het analyseren 
van de stroomsterktes door en spanningen over componenten. Er wordt nog niet gewerkt met 
formules zoals de wet van Ohm. 

In klas drie krijgen de leerlingen wel te maken met formules en vuistregels om schakelingen te 
analyseren. Dit begint met eenvoudige schakelingen met alleen serie of parallel geschakelde 
weerstanden en lampjes. Daarvoor krijgen de leerlingen regels 
aangereikt die gelden voor de stroom- en spanningverdeling. De 
basisstof in klas drie gaat tot een eenvoudige gemengde schakeling 
zoals hiernaast weergegeven: 
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Aanwezige leerlingdenkbeelden vooraf bepalen 
Om de eerste onderzoeksvraag te beantwoorden wordt een voorkennistest (pretest) ontwikkeld. 
Deze test bestaat uit een selectie gesloten vragen uit bestaande assessments over elektrische 
schakelingen.  Daarnaast wordt bij elke vraag een open argumentatie bij het gekozen antwoord van 
de leerling gevraagd. Aan de hand van deze argumentatie wordt per vraag bepaald welke 
denkbeelden bestaan bij de leerlingen. De denkbeelden worden gecodeerd en in combinatie met het 
gekozen gesloten antwoord wordt bepaald welk misconcept waarschijnlijk van toepassing is. Zo 
worden de tien meest voorkomende misconcepten bepaald. 

Er is gekozen om de test af te nemen met behulp van Google Forms. Hiermee kunnen gratis 
voldoende testen worden afgenomen en dit programma bevat de benodigde functies voor de 
beoogde test. Daarnaast heeft de school waar het onderzoek plaatsvindt een licentie bij Google G 
Suite, zodat iedere leerling al een bestaande account heeft waarmee kan worden ingelogd. Ook 
maakt dit het bij de analyse van de testresultaten makkelijk om direct de antwoorden op de pretest 
te koppelen aan de antwoorden op de posttest (na afloop van de lessenserie). 

Bestaande assessments 
Om misconcepten te identificeren bestaan vragenlijsten. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van 
twee van deze assessments: Die door Engelhart en Beichner (2004) en die van Licht & Snoek (1986). 
Deze worden hierna kort beschreven. 

De test van Licht & Snoek is gemaakt voor leerlingen uit het derde jaar van de middelbare school en 
is gebaseerd op het toen geldende Nederlandse curriculum. Op het gebied van elektrische 
schakelingen komt dit vrijwel overeen met het huidige curriculum waardoor de testvragen goed 
bruikbaar zijn. Deze test bevat 12 vraagstukken en probeert antwoord te krijgen op de volgende vier 
onderzoeksvragen: 

In welke mate 
- hanteren leerlingen een unipolair idee, een botsende-stromen idee of een eenrichtings-idee 

in eenvoudige gelijkstroomschakelingen? 
- redeneren leerlingen sequentieel, zowel in situaties met serie – als parallelgeschakelde 

componenten? 
- hanteren leerlingen een constante-stroom idee, in het bijzonder in situaties met 

parallelgeschakelde componenten? 
- gaan leerlingen op de juiste wijze om met de relatie en het verschil tussen de begrippen 

stroom en spanning? 

Voor dit onderzoek is de eerste vraag niet van belang. Uit ervaring van de onderzoekers blijkt dat de 
leerlingen na de onderbouw bekend zijn met het belang van een gesloten stroomkring en het in één 
richting bewegen van de elektronen in een gelijkstroomschakeling. De testonderdelen met 
betrekking tot de overige drie onderzoeksvragen zijn wel relevant voor deze populatie. 

Door Engelhart & Beichner is de DIRECT (Determining and Interpreting Resistive Electric Circuit 
Conceps Test) ontwikkeld. Deze test bevat 29 onderdelen en is ontwikkeld om aan de hand van de 
(meerkeuze-) antwoorden te bepalen of 11 leerdoelen binnen gelijkstroomschakelingen zijn bereikt. 
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De test is ontwikkeld voor internationaal gebruik op high-schools en university, en is wat inhoud 
betreft gebaseerd op het amerikaanse curriculum. Een deel van de vragen gaat dieper dan het 
beoogde niveau van dit onderzoek. Bijvoorbeeld vragen over potentiaal, dat geen deel meer 
uitmaakt van het nederlandse middelbareschoolcurriculum en vragen over elektriciteit op 
microscopisch niveau, wat geen doel is van dit onderzoek. 

De test moet binnen een lesuur (50 minuten) door alle leerlingen kunnen worden gemaakt. In die tijd 
moeten zij ook voor het eerst inloggen bij hun school Google account, daarvoor moet enige tijd 
worden gereserveerd. Uitgaande van gemiddeld drie minuten voor het beantwoorden van een 
testvraag kunnen 15 vragen worden gesteld binnen het lesuur. Vooraf wordt een ‘vraag 0’ gesteld 
om leerlingen te herinneren aan de symbolen in schakelschema’s die ze in de onderbouw hebben 
leren kennen. Deze vraag 0 is hieronder in Figuur 2 weergegeven en is bewust zo eenvoudig gesteld 
om te zorgen dat iedereen deze juist kan beantwoorden en daarbij de in de test gebruikte symbolen 
weer herkent. 

 
Figuur 2: Testvraag 0. Leerlingen worden hierdoor herinnerd aan de betekenis van de in deze test gebruikte symbolen. 
 

Om er voor te zorgen dat er geen problemen ontstaan bij het lezen van de schakelschema’s worden 
alle afbeeldingen opnieuw gemaakt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de voor deze leerlingen 
bekende symbolen. Het programma PowerPoint wordt gebruikt om alle nieuwe afbeeldingen te 
maken. 
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Coderen van de denkbeelden 
Leerlingen krijgen bij de pretest 15 meerkeuzevragen  die zijn ontwikkeld om misconcepten aan het 
licht te laten komen. Naast het meerkeuzeantwoord geven leerlingen een onderbouwing. Aan de 
hand van deze onderbouwing in combinatie met het gegeven antwoord wordt gekeken of er sprake 
is van een onjuist leerlingdenkbeeld. Van elke leerling iedere argumentatie bij alle vijftien vragen 
ingedeeld bij een bepaald denkbeeld. Aan die denkbeelden wordt een code gekoppeld. Het resultaat 
is dan dat bij elke vraag een overzicht is hoe vaak bepaalde denkbeelden voorkomen. Dat zijn dus 
vijftien tabellen met vijf a tien redeneringen. Vervolgens wordt bepaald welke overkoepelende 
misconcepten herkend worden in die redeneringen. Zo ontstaat het eindresultaat: een tabel met 
daarin de tien meest voorkomende misconcepten die blijken uit de open antwoorden van de 
leerlingen. 

Hieronder wordt een voorbeeld gegeven van een codering van een argument door een leerling: 

 

Gekozen antwoord:   B 
 
 
Argumentatie: 
 
“Dit is vóór de ‘vrachtwagentjes’ hun 
‘lading’ hebben afgegeven. Bij de 
batterij krijgen ze nieuwe ‘lading’.  

 

Een soortgelijk antwoord op bovenstaande vraag werd vaker teruggezien en daarbij werd het 
volgende leerlingdenkbeeld gekoppeld:  

“De stroom/energie wordt verbruikt door het lampje” (code 3, vraag 4) 

De verdere uitwerking van het coderen is te vinden in bijlage 1. Nadat alle gegevens zijn gecodeerd 
bij voor de vraag specifiek gekozen denkbeelden wordt de tweede stap gezet: Er wordt gekeken 
onder welke overkoepelende misconcepten deze denkbeelden het beste vallen. Zo leidt dit tot een 
rangschikking van de tien meest voorkomende misconcepten die zijn gevonden bij de pretest. 
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Design criteria voor interventies 
Om de tweede onderzoeksvraag te beantwoorden wordt gekeken welke aandachtspunten genoemd 
worden in de literatuur bij het ontwerpen van onderwijs gericht op conceptueel begrip. Daarnaast 
wordt rekening gehouden met wat past bij de betreffende school, leerlingen en de docenten 
betrokken bij het onderzoek. In dit hoofdstuk wordt daarom eerst beschreven hoe de lessenserie er 
uit ziet waarbinnen het onderzoek zal plaatsvinden. Vervolgens worden de gekozen vormen van 
interventie toegelicht: Een les waarin een analogie centraal staat en een les waar de concept map 
centraal staat.  

Lessenserie elektriciteit 
De lessenserie over elektriciteit vindt plaats in de laatste periode van schooljaar 2017-2018. Dat is 
tussen de meivakantie en de toetsweek voor de zomervakantie. Al vóór de meivakantie wordt de 
pretest afgenomen bij alle vijf aan dit onderzoek deelnemende klassen. Na de meivakantie zijn in 
totaal 11 lessen beschikbaar om het hoofdstuk te behandelen. Binnen die lessen vinden voor de 
experimentele groep twee interventies plaats die verderop in dit hoofdstuk worden beschreven. 
Daarnaast vindt ook de posttest plaats aan het einde van deze periode. Ter afsluiting van het 
hoofdstuk is er een schriftelijke toets tijdens de laatste toetsweek. Een globale planning van de te 
behandelen inhoud tijdens de lessenserie is te zien in Bijlage 2: Globale planning lessenserie. 

Er wordt gekozen om twee interventies uit te voeren tijdens de lessenserie. De twee interventies 
zullen uitgaan van verschillende werkvormen. Hiervoor is gekozen omdat er dan twee keer een 
mogelijkheid is om te experimenteren met een nieuwe werkvorm. Het doel van de interventies zelf is 
nadrukkelijk het leerproces tijdens die lessen. De verzameling van data vindt plaats tijdens de pretest 
en posttest. Omdat er elf lessen beschikbaar zijn voor dit onderwerp en de effectiviteit van de te 
ontwikkelen interventies vooraf onbekend is wordt gekozen om niet meer dan twee nieuwe 
werkvormen in de lessenserie op te nemen. De rest van de lessenserie voornamelijk uit directe 
instructie door de docent, waarna de leerlingen tijd krijgen om de stof te verwerken aan de hand van 
opgaven uit het boek. Daarnaast wordt met behulp van practica het bouwen van schakelingen en 
vervolgens het meten en doorrekenen van relevante grootheden zoals spanning, stroomsterkte en 
weerstand geoefend. 

Interventie 1: de skipiste analogie 
Zoals beschreven in de paragraaf over misconcepten verhelpen is het gebruik van analogieën een 
effectieve manier om moeilijke concepten aan te leren. Daarnaast is het voor beide docenten al 
gebruikelijk om af en toe analogieën te gebruiken en is dit voor de leerlingen dus herkenbaar. 
Daarom wordt gekozen om de eerste werkvorm op te bouwen rondom dit thema. 

Volgens het Teaching-With-Analogies-Model (Glynn, 2008) is het verstandig om een analogie te 
kiezen die veel overeenkomstige eigenschappen heeft met het aan te leren onderwerp. Er is gekozen 
om gebruik te maken van de skipiste analogie. Met behulp van deze analogie kunnen veel 
eigenschappen van elektrische schakelingen worden begrepen. Volgens de auteurs vallen hiermee 
meer eigenschappen van schakelingen te verklaren dan met het bekendere model van stromend 
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water. Op de website1 van Boston University (Essential Physics) staat een uitwerking van deze 
analogie. Een paar voorbeelden van mogelijke verklaringen: 

- In een gelijkstroomschakeling gaan de elektronen rond door een stroomkring. Er stromen 
dus deeltjes. Dit is in de analogie te vergelijken met de skiërs die ‘rondgaan’ van boven naar 
beneden over de piste en terug naar boven met de skilift. De stroomsterkte kan dan analoog 
worden gesteld aan het aantal skiërs dat ergens per tijdseenheid langs komt. 
 

- Met de skipiste analogie is ook de relatie tussen spanning en energie te verklaren. Een skilift 
neemt skiërs mee omhoog, die krijgen daarbij meer hoogte-energie. Dat is een vorm van 
potentiële energie. De skilift kan analoog worden gesteld aan een spanningsbron, die 
potentiële energie geef aan de elektronen. 
 

- In een skigebied kun je vaak verschillende routes naar beneden kiezen om weer bij de lift uit 
te komen. Dit kan vergeleken worden met de verschillende takken van een stroomkring 
doorlopen kunnen worden door een elektron. Niet iedere piste is even populair, dus niet 
overal is de ‘stroomsterkte’ van skiërs hetzelfde. Daarmee zou kunnen worden verklaar dat 
bij een splitsing in een schakeling de stroomsterkte zich niet noodzakelijk ‘eerlijk verdeelt’ 
over beide takken. 
 

Op basis van de theoretische achtergrond vonden we de volgende aandachtspunten voor een 
werkvorm waarbij analogieën gebruikt worden: 

- Duidelijk onderscheid maken tussen het model en de analogie. In dit geval wordt met het 
model de wetenschappelijk (op dit niveau) aanvaarde manier van denken over het stromen 
van deeltjes (elektronen) volgens de wetten van Kirchhoff bedoeld. De analogie … 
 

- Aandacht besteden aan de beperkte houdbaarheid van een analogie. Slechts een aantal 
eigenschappen en verschijnselen zijn te verklaren met behulp van een analogie. Het moet 
duidelijk zijn dat niet automatisch nieuwe verschijnselen ook analoog zijn aan wat er op een 
skipiste zou gebeuren. 

- Gebruik van afbeeldingen ter bevordering van voorstellingsvermogen. Door visuele 
representaties te maken van de situatie kan de effectiviteit van de analogie worden 
versterkt. 
 

- Leerlingen moeten kunnen discussiëren over de analogie. Welke onderdelen zijn goed 
vergelijkbaar en welke niet en bovendien met elkaar bespreken waarom. 
 

- Systematisch de analogie mappen naar het aan te leren onderwerp. 
 

                                                           
1 http://www.webassign.net/question_assets/buelemphys1/chapter18/section18dash3.pdf  

http://www.webassign.net/question_assets/buelemphys1/chapter18/section18dash3.pdf
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Op basis van bovenstaande aandachtspunten werd een lesactiviteit ontworpen. Daarbij is een 
werkblad voor leerlingen gemaakt dat is opgenomen in Bijlage 3: Lesactiviteit analogieën. De les 
wordt als volgt ingedeeld: 

1. Klassikale uitleg door docent over analogieën en introduceren van de werkvorm. Hierbij 
wordt expliciet aandacht besteed aan de houdbaarheid van elke willekeurige analogie.  
(±5 minuten) 
 

2. Leerlingen werken in groepjes aan opdracht 1 waarbij ze zelf proberen de analogie op te 
zetten: welk begrip past bij welk onderdeel van de skipiste? Ondertussen loopt de docent 
rond, luistert naar de gesprekken van leerlingen, stelt vragen over de door hen 
opgeschreven zaken en stuurt soms bij richting de meest handige analogie. (±15 minuten) 
Bij dit onderdeel wordt dus systematisch de analogie door middel van mapping toegepast op 
het onderwerp elektriciteit. 
 

3. Klassikale bespreking van opdracht 1: De docent vraagt aan verschillende groepjes om te 
vertellen welke begrippen ze hebben gekoppeld en om dat uit te leggen. Met wat bijsturing 
door de docent komt zo op het bord de antwoorden voor iedereen te staan die moeten 
worden gebruikt bij opgave 2 en 3. (±10 minuten) 
 

4. Leerlingen werken aan opgave 2 en 3 in hun groepjes. Ondertussen loopt de docent rond, 
luistert naar de gesprekken van leerlingen, stelt vragen over de door hen opgeschreven 
zaken en stuurt soms bij. (±10 minuten) 
 

5. De laatste twee opgaven worden klassikaal nabesproken. Hierbij wordt de tweede slide van 
de vorige pagina gepresenteerd als mogelijke oplossing van opgave 2. (±5 minuten) 

Interventie 2: de concept map 
De tweede interventie vindt plaats aan het eind van de lessenserie. Er is voor gekozen om de 
leerlingen een concept map te laten maken. Het is de bedoeling dat de leerlingen daarmee kunnen 
terugblikken op de het hoofdstuk, waarbij ze nogmaals nadenken over de belangrijkste begrippen en 
concepten. Zo is het een manier om het hoofdstuk af te sluiten met daarbij nadruk op het grotere 
plaatje van elektriciteit. De leerlingen werken in tweetallen, zodat er ruimte is om met elkaar te 
discussiëren over de betekenis van begrippen en hun onderlinge relaties. Dit sluit goed aan bij de 
gang van zaken in de reguliere lessen, daarin wordt ook vaak samengewerkt door leerlingen dus daar 
zijn ze aan gewend.  

Om structuur te geven aan de les wordt de activiteit opgedeeld in drie fasen. Ten eerste maken de 
leerlingen een overzicht van de belangrijkste begrippen. Daarvoor kijken ze het hoofdstuk door en 
schrijven de begrippen op een kladblaadje. Vervolgens wordt in tweetallen overlegd welke relaties 
tussen begrippen bestaan en zo wordt de concept map opgebouwd. Hiervoor krijgen de leerlingen in 
tweetallen een vel A3 papier en een stift. Tijdens het maken van de concept maps gaat de docent 
door de klas en vraagt leerlingen om hun werk toe te lichten. De docent legt daarbij de nadruk op het 
verklaren van de relatiepijlen tussen begrippen.  Ten slotte worden de concept maps ingenomen en 
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worden onderdelen van door de docent geselecteerde exemplaren besproken en vergeleken met de 
concept map van de docent. 

De les wordt als volgt ingedeeld: 

1. Uitleg over docent over kennisconstructie in de hersenen en onderlinge relaties tussen 
begrippen, vaardigheden, ervaringen (mini-uitleg constructivisme) (±5 minuten) 
 

2. Uitleg docent over hoe dat weer te geven is in een concept map. Voorbeeld van een stukje 
concept map. (±5 minuten) 
 

3. De leerlingen krijgen een A4-tje als kladpapier. Hierop schrijven zij individueel alle begrippen 
uit de paragrafen over elektrische schakelingen. (±10 minuten) 
 

4. De leerlingen krijgen in tweetallen een A3 papier. Hierop maakten zij samen een concept-
map waarbij ze overleggen over de structuur. (±15 minuten) 
 

5. Bespreking van een selectie van de leerling concept maps. Met behulp van een webcam 
worden de concept maps van de leerlingen gepresenteerd via de beamer. De docent zoomt 
in om onderdelen van de concept map en vraagt de leerlingen bepaalde onderdelen uit te 
leggen aan hun klasgenoten. (±10 minuten) 
 

6. Bespreking concept map van de docent, waarbij de nadruk wordt gelegd op de 
kernbegrippen spanning, stroomsterkte, energie, lading en weerstand. Zie Bijlage 4: 
Lesactiviteit conceptmap. (±5 minuten) 

Effect van gerichte interventie bepalen 
Om de laatste onderzoeksvraag te beantwoorden en daarmee het effect te bepalen van de 
interventies wordt achteraf nogmaals de test afgenomen. Dit keer worden alleen meerkeuzevragen 
gesteld. De resultaten van deze posttest worden vergeleken met de pretest en verschillen tussen de 
controlegroep en experimentele groep zullen worden vergeleken per vraag en op de totaalscore. 

Misconcepten posttest 
Voor de posttest worden dezelfde vragen als uit de pretest gebruikt. Dit keer hoeven leerlingen 
alleen de meerkeuzevragen te beantwoorden zonder hun argumenten uit te schrijven. De posttest 
wordt afgenomen in de laatste week voor de toets en dient ook als diagnostische toets voor de 
leerlingen. Zij krijgen aan het einde van de test namelijk hun score te zien. Daarnaast krijgen ze te 
zien welke vragen ze niet goed hadden met daarbij uitleg over hoe de vraag juist had moeten worden 
beantwoord. Aangezien ze direct feedback krijgen functioneert de test als een diagnostische toets 
voor de leerlingen. 
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Resultaten 
In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken van het onderzoek. Ten eerste wordt de pretest 
besproken, waaruit de meest voorkomende misconcepten zijn geïdentificeerd. Vervolgens wordt het 
verloop van de interventies besproken. Ten slotte worden de resultaten van de posttest vergeleken 
met die van de pretest om zo een uitspraak te doen over de effectiviteit van de lessenserie en de 
interventies.  

Aanwezige leerlingdenkbeelden pretest 
De pretest is door 102 leerlingen gemaakt. In Tabel 2 is de verdeling van de gegeven antwoorden te 
zien. Het correcte antwoord is dikgedrukt en onderstreept weergegeven. 

Tabel 2: Resultaten van de pretest. In de tabel is het aantal leerlingen weergegeven per meerkeuzeoptie en het percentage 
leerlingen dat correct heeft geantwoord. 

  A B C D E F % correct 

vraag 1 49 12 41       48% 

vraag 2 62 11 29       61% 

vraag 3 20 0 9 1 57 15 56% 

vraag 4 46 7 49       48% 

vraag 5 13 59 19 11     13% 

vraag 6 69 3 2 14 14   3% 

vraag 7 40 15 12 10 25   25% 

vraag 8 9 32 24 2 35   24% 

vraag 9 2 18 82       18% 

vraag 10 4 37 10 39 12   38% 

vraag 11 18 6 78       18% 

vraag 12 68 6 28       27% 

vraag 13 101 1 0 0     99% 

vraag 14 1 1 66 34     65% 

vraag 15 32 12 36 8 14   35% 
 

In Bijlage 1: Bottom-up codering pretest zijn de 15 testvragen weergegeven. Daarbij is voor iedere 
vraag in een tabel  gezet welke argumentaties werden gebruikt bij het beantwoorden van de 
betreffende vraag. Uit een deel van de door leerlingen opgeschreven argumentaties valt te 
achterhalen welk misconcept daarbij hoort. Dit leidt uiteindelijk tot het eindresultaat van de 
voorkennistest, namelijk de tien meest voorkomende misconcepten die werden waargenomen. Deze 
zijn gerangschikt in Tabel 3. 
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 Tabel 3: De gevonden leerlingdenkbeelden zijn ingedeeld in onderstaande tien misconcepten. Deze zijn geteld in de 
argumentatie van leerlingen uit de pretest en hieronder gerangschikt naar frequentie van voorkomen.. 

Misconcept Frequentie 

1. Een lampje of weerstand neemt  altijd een vaste stroomsterkte / spanning.  125 

2. Een component (lampje of weerstand) verbruikt stroom. 107 

3. Een spanningsbron wordt gezien als een stroombron: deze levert een vaste 
stroomsterkte of een vast vermogen. De weerstanden / lampje zijn daarop 
niet van invloed. 

81 

4. Stroom verdeelt zich evenredig bij een splitsing. 65 

5. Regels serie/parallel door elkaar gehaald. 41 

6. Als er geen stroom loopt is er geen spanning. 37 

7. Weerstanden of lampjes zijn niet van invloed op de stroomsterkte. 26 

8. Meer lussen in de stroomkring zorgt voor een grotere stroomsterkte. 15 

9. Bij een parallelschakeling moeten de lampjes recht tegenover elkaar zitten. 9 

10. Spanning / stroom worden door elkaar gehaald. 6 

 

Hierna worden de drie meest voorkomende toegelicht aan de hand van enkele voorbeelden om de 
methode van bottom-up codering te verduidelijken. De In tabellen zijn gecodeerde 
leerlingdenkbeelden gekoppeld aan bovenstaande misconcepten. Deze zijn te vinden Bijlage 1: 
Bottom-up codering pretest. 

1. Een lampje of weerstand neemt  altijd een vaste stroomsterkte / spanning. 
Dit is het meest voorkomende misconcept dat werd gevonden. Een leerling denk dan dat een 
component een bepaalde hoeveelheid spanning, stroom of energie neemt wanneer het 
daartoe de kans krijgt. Die kans is het groter naarmate de component ‘verder vooraan’ staat 
in de stroomkring. Dit werd bijvoorbeeld vaak gezien bij vraag 9: 
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Een groot aantal leerlingen gaf hierbij een antwoord waaruit bleek dat het van belang is dat 
‘A vooraan in de kring staat’. Dit argument kreeg code 3. Enkele voorbeelden van uitspraken 
van leerlingen die daarbij passen zijn: 
 
“Omdat  de energie daar als eerste door heen gaat blijft deze gelijk.” 
 
“Het moet eerst door A en A staat bij beide vooraan.” 
 
“A staat eerst in het rijtje dus krijgt nog steeds even veel energie als eerst dus neemt nog 
steeds even veel op.” 
 
Uit dit soort uitspraken wordt afgeleid dat het voorste lampje dezelfde energie ontvangt (en 
daarmee spanning en stroomsterkte). De kern van dit denkbeeld is dat de lamp of weerstand 
zelf regelt hoeveel het van een bepaalde grootheid ontvangt.  
 
Bij vraag 10 kwam dit misconcept ook vaak voor. 
 

 
Het volgende argument werd vaak herkend:  
‘Hoe verder in de kring hoe minder spanning.’ (Code 4) Enkele voorbeelden van uitspraken 
van leerlingen die daarbij passen zijn: 
 
“Bij 1 is de meeste energie over, bij 2 is er wat minder energie over en bij 3 is er de minste 
energie over.” 
 
“Bij v3 is alle volt op en in v1 begint de kring dus is alle volt daar het eerst.” 
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2. Een component (lampje of weerstand) verbruikt stroom. 

Het verschil met het vorige misconcept is dat hier expliciet vermeld wordt dat stroom 
verbruikt wordt. De nadruk bij misconcept 1 ligt er op dat de component de spanning of 
stroom zelf regelt.  
 
Dit misconcept kwam vaak voor bij vraag 11: 
 

 
Een volgend soort argument (code 7) werd vaak gegeven: 
‘Beide punten zitten voor de weerstanden dus er is geen verschil.’ 
 
Voorbeelden van uitspraken die als volgt werden geïnterpreteerd: 
 
“Het is een parallel schakeling en bij punt 1 en punt 2 ben je nog geen weerstanden 
tegengekomen.” 
 
“Ze zitten voor de weerstanden dus het maakt niet uit.” 
 
“Er zijn nog geen weersanden die stroom wegnemen.” 
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Ook bij vraag 12, die sterk lijkt op de vorige vraag, werd dit misconcept vaak herkend. 
 

 
 
Code 5: Er gaat stroom / energie verloren in de weerstand 
 
Voorbeelden van argumenten door leerlingen: 
 
“Er wordt een deel bij 1 afgeleverd de andere helft gaat naar 2 maar daar zit R nog tussen die 
een deel opneemt.” 
 
“Er wordt sterkte verloren in de weerstand.” 
 
“Bij 1 heeft die alles nog en bij 2 is die net door een weerstand heen gegaan waardoor hij wat 
is verloren.” 
 
 

3. Een spanningsbron wordt gezien als een stroombron: deze levert een vaste stroomsterkte of 
een vast vermogen. De weerstanden / lampje zijn daarop niet van invloed. 
 
Bij dit misconcept komt duidelijk naar voren dat leerlingen vaak de oorzaak-gevolg relatie 
tussen spanning en stroom niet kennen. Voor een natuurkundige is het stromen van lading 
het gevolg van een aangebrachte spanning. Die spanning kan worden aangelegd met behulp 
van een spanningsbron. Afhankelijk van de aanwezige hoeveelheid weerstand ontstaat dan 
als gevolg van die spanning een bepaalde stroomsterkte. Veel leerlingen zien echter een 
spanningsbron als bron van stroom. Die duwt dan bijvoorbeeld een bepaalde stroomsterkte 
door het circuit.  
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In vraag 2 wordt duidelijk welke argumenten daarover door leerlingen worden gegeven: 
 

 
 
Uit veel argumentaties over deze vraag kwam het volgende denkbeeld naar voren (code 4): 
 
‘Twee batterijen (bronnen) leveren meer stroom dan 1 / zijn sterker’ 
 
Enkele uistpraken die leerlingen deden waren: 
 
“2 accu's of batterijen leveren meer stroom dat 1.” 
 
“De stroom van de 2 batterijen bij elkaar opgeteld is meer dan de stroom van een batterij.” 
 
“Je hebt 2 spanningsbronnen dus heb je meer stroom” 
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Beschrijving van het verloop van de interventies 
Skipiste analogie 
Dit was de eerste lesactiviteit die uitgevoerd werd in het kader van dit onderzoek. De les begon met 
een korte uitleg over wat analogieën zijn en hoe ze gebruikt kunnen worden: Om bepaalde (vaak niet 
tastbare of bekende) verschijnselen te verklaren met behulp van dingen die we wél al kennen. 
Daarbij is aandacht besteed aan de houdbaarheid van analogieën: Een analogie werkt altijd maar in 
een beperkt aantal situaties. Het is belangrijk niet méér dingen te willen verklaren met de zelfde 
analogie dan mogelijk is. 

Er is gekozen voor de skipiste analogie omdat hiermee relatief veel zaken uit elektrische schema’s 
kunnen worden begrepen. Zowel serie als parallelschakelingen, disspatie van energie door 
weerstanden als het begrip potentiële energie. Er is gekozen om de leerlingen met deze werkvorm in 
groepjes na te laten denken over hoe het model kan worden gekoppeld aan de elektrische 
begrippen. Zoals beschreven in het hoofdstuk over misconcepten verhelpen is het een effectieve 
manier om leerlingen kritisch naar hun eigen en elkaars redeneringen te laten luisteren.  

Het viel op dat de leerlingen soms onverwachte koppelingen maakten tussen elektrische begrippen 
en de analogie. Bijvoorbeeld door de snelheid van de skiërs gelijk te stellen aan de stroomsterkte. 
Dat maakt dat deze lesvorm in ieder geval geschikt is om misconcepten op te sporen. Echter, het valt 
te betwijfelen of dit effectief is bij het aanleren van een analogie. Wellicht is meer uitleg door de 
docent gewenst zodat meer tijd overbleef voor het toepassen van de analogie.  

Daarnaast bleek dat leerlingen opgave 2 over het algemeen goed te doen vonden. Deze opgave ging 
over de schematische weergave van een elektrische schakeling. Dit komt overeen met wat bij de 
pretest gevonden werd, namelijk dat op dit gebied de leerlingen competent zijn. Echter, de vragen 
van opgave 3 bleken erg moeilijk voor zowel leerlingen van havo als vwo. Er bleef bij de nabespreking 
te weinig tijd over om diep op al deze vragen in de gaan. 

Enkele voorbeelden van door leerlingen gemaakte uitwerkingen van de opdracht zijn te vinden in 
Bijlage 3: Lesactiviteit analogieën. 

Concept map 
De tweede lesactiviteit die onderdeel uitmaakt van dit onderzoek vond plaats in een van de laatste 
over dit onderwerp. Dit was zo gekozen omdat de leerlingen dan al het meeste weten van het 
onderwerp. Het doel van deze opdracht was om de onderlinge relaties tussen de geleerde begrippen, 
concepten en wetten duidelijk te maken. Er is gekozen om dat met een concept map te doen, omdat 
daarbij de focus op die onderlinge relaties ligt. Daarnaast was de opdracht een manier om de 
begrippen die aan bod zijn gekomen te herhalen, doordat de leerlingen de stof van het hoofdstuk 
nog eens doorkeken. 

Wat opviel is dat leerlingen inzien dat er veel relaties tussen de begrippen zijn die ze hebben 
opgeschreven. Echter, ze vinden het erg moeilijk om die relaties te expliciteren, waardoor veel pijlen 
in de concept maps onbenoemd blijven. Bij de bespreking wordt doorgevraagd aan leerlingen om 
hun omschrijving te verduidelijken of uit te leggen. In Bijlage 4: Lesactiviteit conceptmap zijn enkele 
voorbeelden te zien van de door leerlingen gemaakt conceptmaps. 
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Effect van gerichte interventie 
De posttest is door 98 leerlingen gemaakt. In Tabel 4 is de verdeling van de gegeven antwoorden te 
zien. Het correcte antwoord is dikgedrukt en onderstreept weergegeven. Daarbij is het percentage 
van de leerlingen dat het correcte antwoord heeft gekozen weergegeven. 

Tabel 4: Resultaten van de posttest. In de tabel is het aantal leerlingen weergegeven per meerkeuzeoptie en het percentage 
leerlingen dat correct heeft geantwoord. 

  A B C D E F % correct 

vraag 1 36 18 44       37% 

vraag 2 64 11 23       65% 

vraag 3 2 0 7 0 71 18 72% 

vraag 4 18 2 78       80% 

vraag 5 10 72 12 4     10% 

vraag 6 69 4 5 11 9   4% 

vraag 7 31 4 27 4 32   33% 

vraag 8 8 25 30 3 32   31% 

vraag 9 4 26 68       27% 

vraag 10 4 19 5 65 5   66% 

vraag 11 35 8 55       36% 

vraag 12 48 3 47       48% 

vraag 13 95 2 1 0     97% 

vraag 14 0 1 52 45     53% 

vraag 15 17 22 51 5 3   52% 
 

We kijken vervolgens naar de verbetering van de leerlingen bij de individuele vragen, zie tabel Tabel 
5. Daarin is te zien dat bij een aantal vragen een duidelijk verschil is tussen de pretest en de posttest. 
Opvallende verbeteringen zijn te zien bij vraag 4, 10 en 12. 

Tabel 5: Per vraag is het percentage leerlingen dat correct heeft geantwoord weergegeven. Daaronder is weergegeven wat 
het verschil is tussen pretest en posttest. Een positieve waarde geeft aan dat het percentage is gestegen. 

Vraag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Pretest 48% 61% 56% 48% 13% 3% 25% 24% 18% 38% 18% 27% 99% 65% 35% 

Posttest 37% 65% 72% 80% 10% 4% 33% 31% 27% 66% 36% 48% 97% 53% 52% 

Verschil -11% 5% 17% 32% -3% 1% 8% 7% 9% 28% 18% 21% -2% -12% 17% 
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In Tabel 6 is per klas weergegeven wat de totaalscore op de pretest en de posttest was en het 
verschil daartussen. Daarnaast zijn de totaalscores van de experimentele groep en de controlegroep 
te zien. Opvallend is dat de toename van de controlegroep groter is dan die van de experimentele 
groep, respectievelijk 1,5 en 1,3 gemiddeld.  

 

Tabel 6: Van zowel de experimentele groep als de controlegroep is, per klas uitgesplitst, weergegeven hoeveel deelnemers er 
waren aan pre- en posttest. Daarnaast is per klas voor de testen de gemiddelde score weergegeven en de toename daarvan. 

  

Pretest 
deelnemers 
 

Gemiddelde 
score 
 

Posttest 
deelnemers 
 

Gemiddelde 
score 
 

Toename 
gemiddelde 
score 

Experimentele groep           

H4nat2 22 5,5 22 6,7 1,3 

V4nat2 28 5,9 17 7,1 1,2 

V4nat3 17 6,3 19 7,7 1,4 

Totaal 67 5,9 58 7,2 1,3 

Controlegroep           

H4nat1 15 5,6 12 6,6 1,0 

V4nat1 20 5,6 28 7,2 1,7 

Totaal 35 5,6 40 7,0 1,5 

 

Aangezien weinig grote verschillen te zien zijn in de gemiddelde totaalscores word op de volgende 
pagina een vergelijking per vraag gemaakt tussen controle- en experimentele groep. 
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In Tabel 7 zijn de gemiddelde scores per vraag weergegeven. Daarnaast is een vergelijking gemaakt 
tussen de score van de pretest en de posttest. Wanneer de gemiddelde verschillen van de 
controlegroep en de experimentele groep worden vergeleken valt op de deze nauwelijks van elkaar 
afwijken. Het enige duidelijke verschil is bij vraag 11. De experimentele groep laat hier een 
verbetering zien van 0,3, terwijl de score voor de controlegroep gelijk blijft. Deze vraag gaat over een 
vergelijking tussen stroomsterkte door takken van een schakeling met verschillende weerstanden, zie 
Bijlage 1: Bottom-up codering pretest. Het is mogelijk dat de analogie werkvorm daarbij heeft 
geholpen, aangezien een soortgelijke schakeling in die opdracht werd behandeld.  

 

Tabel 7: In onderstaande tabel zijn per vraag de gemiddelde scores van de posttest vergeleken met die van de pretest. Het 
verschil daartussen is zowel per klas weergegeven als voor de gehele controlegroep en experimentele groep. Door te kijken 
naar verschillen per vraag tussen experimentele en controlegroep kan een aanwijzing worden gevonden dat bepaalde 
vragen beter zijn beantwoord door de groep waarbij de interventies hebben plaatsgevonden. 
 

  vraag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Experimentele 
groep                               
H4nat2 pretest 0,5 0,5 0,4 0,5 0,2 0,0 0,3 0,1 0,1 0,3 0,2 0,4 1,0 0,6 0,3 
  posttest 0,3 0,6 0,7 0,8 0,0 0,0 0,3 0,2 0,1 0,7 0,5 0,5 1,0 0,6 0,5 
  verschil -0,3 0,1 0,4 0,3 -0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,4 0,2 0,1 0,0 0,0 0,3 
V4nat2 pretest 0,5 0,7 0,7 0,5 0,2 0,0 0,4 0,3 0,3 0,3 0,0 0,3 1,0 0,7 0,3 
  posttest 0,3 0,6 0,6 0,8 0,2 0,1 0,2 0,4 0,6 0,5 0,4 0,6 1,0 0,4 0,4 
  verschil -0,2 0,0 -0,1 0,3 0,0 0,1 -0,2 0,1 0,3 0,2 0,4 0,4 0,0 -0,4 0,1 
V4nat3 pretest 0,4 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,6 0,2 0,4 1,0 0,6 0,6 
  posttest 0,6 0,7 0,7 0,8 0,0 0,0 0,6 0,2 0,2 0,6 0,5 0,4 1,0 0,7 0,6 
  verschil 0,2 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gemiddeld verschil -0,1 0,1 0,1 0,3 -0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,0 -0,1 0,2 
                

  
  
                               

Controlegroep 
                               
H4nat1 pretest 0,5 0,6 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,0 0,6 0,3 
  posttest 0,3 0,4 0,9 0,9 0,2 0,0 0,6 0,2 0,3 0,7 0,3 0,3 0,9 0,3 0,3 
  verschil -0,1 -0,2 0,6 0,7 0,0 -0,1 0,4 -0,1 0,0 0,3 0,0 0,1 -0,1 -0,4 0,0 
V4nat1 pretest 0,5 0,7 0,7 0,5 0,1 0,0 0,1 0,3 0,0 0,5 0,3 0,1 1,0 0,7 0,4 
  posttest 0,3 0,8 0,7 0,7 0,2 0,1 0,2 0,4 0,2 0,8 0,2 0,5 1,0 0,6 0,6 
  verschil -0,2 0,1 0,0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,0 0,4 0,0 0,0 0,3 

Gemiddeld verschil -0,2 0,0 0,2 0,4 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,3 0,0 0,3 -0,1 -0,1 0,2 
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Discussie en conclusie 
In dit hoofdstuk wordt per deelvraag een conclusie en bijbehorende discussie beschreven. Ten slotte 
wordt op basis daarvan de hoofdvraag van het onderzoek beantwoord. 

Onderzoeksvraag 1: Aanwezige leerlingdenkbeelden 
Op basis van literatuuronderzoek zijn veel voorkomende misconcepten met betrekking tot dit 
onderwerp geïdentificeerd. Vervolgens is op basis van de argumentaties van leerlingen bij de pretest 
bepaald welke misconcepten het vaaktste voorkomen. Overeenkomstig met de literatuur blijken uit 
dit onderzoek dat onderstaande drie misconcepten vaak voorkomen:  

1. Een component zoals een lampje of weerstand in een schakeling neemt de relevante 
grootheden (spanning, stroomsterkte, opgenomen energie) waarvoor het geschikt is, indien 
beschikbaar. 
 

2. Verbruik van stroom door lampjes en weerstanden. 
 

3. Een spanningsbron zien als een bron die een vaste stroomsterkte levert. 
 
Waarschijnlijk is een belangrijke achterliggende reden voor dit misconcept dat leerlingen 
stroom niet zien als gevolg van spanning, maar juist als oorzaak.  

Onderzoeksvraag 2: Design criteria 
Om nieuwe lesactiviteiten te ontwikkelen en daarmee conceptueel begrip te vergroten en 
misconcepten te verhelpen kunnen de volgende aandachtspunten worden meegenomen: 

Het gebruik van analogiën kan helpen om een complex onderwerp zoals elektriciteit beter te 
begreipen. Zelf de analogie opbouwen, zoals bij de skipiste werkvorm is gedaan is vermoedelijk 
minder effectief dan leerlingen laten werken met een door de docent aangereikte analogie. Daarbij 
dient aandacht te worden besteed aan de situaties waarin de analogie wel en niet bruikbaar is. 
Discussie onder leerlingen en met de docent kan bijdragen aan het begrip en het aan het licht komen 
van misconcepten, waarop de docent dan kan inspringen. Als er wordt gekozen voor gebruik van een 
analogie is het vermodelijk effectiever wanneer dit herhaaldelijk terug komt gedurende de 
lessenserie en niet beperkt blijft tot een enkele les.  

Het maken van een concept map kan leerlingen helpen om het grotere plaatje van een onderwerp in 
beeld te krijgen. Ook hier geldt dat de effectiviteit waarschijnlijk groter wordt naarmate leerlingen 
vaker een concept map hebben gemaakt en daarmee vertrouwd zijn geraakt. Het is onduidelijk of het 
maken van een concept map helpt bij het beter kunnen analyseren van elektrische schakelingen. De 
concept map is vooral gericht op de onderlinge samenhang tussen de belangrijke begrippen. Die zijn 
wel relevant bij het analyseren van schakelingen, maar voor een direct resultaat (verschil pretest en 
posttest) staat de activiteit waarschijnlijk ‘te ver af’ van de testvragen.  
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Onderzoeksvraag 3: Effect van gerichte interventie 
Op basis van dit onderzoek kan niet worden bevestigd dan wel uitgesloten dat de uitgevoerde 
interventies significant effect hebben op het begrip van elektrische schakelingen. 

Beide interventies zijn ontworpen met als doel om een diepgaand begrip te creëren van de 
kernbegrippen van elektriciteit: spanning, lading, stroomsterkte en weerstand. Het achterliggende 
idee was dat daaruit rechtstreeks een verbetering in het analyseren van elektrische schakelingen zou 
volgen. Maar als we de resultaten van de pretest en posttest met elkaar vergelijken zien we het 
volgende:  

De toename van de gemiddelde scores van de experimentele groep is 1,3. Per klas variërend van 1,2 
tot 1,4. Dit vergelijken we met de toename van de score van de controlegroep: gemiddeld 1,5 (havo 
1,0 vwo 1,7). De score is dus meer verbeterd bij de controlegroep dan bij de experimentele groep. 
Hieruit kunnen we echter niet concluderen dat de interventies een negatief effect hebben gehad op 
het leren, daarvoor is de groep leerlingen te klein met zo een klein verschil (1,3 vergeleken met 1,5 
op een score van 7,2 respectievelijk 7,0.) Uit de resultaten van de pretest en posttest blijkt geen 
significant verschil tussen de experimentele groep en de controlegroep. 

Wij vermoeden dat het diepere begrip van de kernconcepten wel degelijk toegenomen kan zijn door 
de twee interventies. Maar dat dit niet zichtbaar is in de resultaten van de test. Begrip van de 
concepten zorgt waarschijnlijk niet rechtstreeks voor beter kunnen probleemoplossen met het type 
vragen uit de test. Het doel van het onderzoek was om beter begrip te creëren van elektrische 
schakelingen, maar met de test is het dus niet mogelijk dat uit te sluiten of te bevestigen dat het doel 
is behaald. 

 

Conclusie hoofdvraag 
Op basis van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat onder leerlingen nog altijd hardnekkige 
misconcepten bestaan over elektriciteit. Hierop heeft het na vorige onderzoeken toegenomen 
gebruik in de samenleving van elektrische apparaten geen invloed gehad. De gevonden 
misconcepten komen overeen met de bestaande literatuur. Er bestaat een ruime hoeveelheid 
suggesties voor het verhelpen van die misconcepten met behulp van vernieuwde lesmethoden. Om 
de effectiviteit van die vernieuwde lesmethoden te verifiëren is meer onderzoek nodig. 
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Aanbevelingen 
Op basis van het uitgevoerde onderzoek worden in dit hoofdstuk een aantal aanbevelingen gedaan 
voor de lespraktijk. Daarnaast worden aandachtspunten genoemd voor vervolgonderzoek in deze 
richting. 

Aanbevelingen voor in de lespraktijk: 
• Wanneer de skipiste analogie wordt gebruikt: leg deze duidelijk uit als docent. De gekozen 

analogie was niet voor alle leerlingen herkenbaar. Sommige hadden nog nooit geskied en 
zeiden dat het daardoor verwarrend was. Maar omdat er in groepjes van vier werd gewerkt 
kwamen ze daar met hulp van elkaar wel uit. Het bedenken van de analogie was nu de kern 
van de opdracht. Daar gingen leerlingen voortvarend mee aan de slag en dus is er flink 
gediscussieerd over de betekenis van de begrippen uit de elektriciteitsleer. Echter, het doel 
was om schakelingen beter te gaan begrijpen. Daarvoor zouden leerlingen dus ná het 
uitwerken van een geschikte analogie die moeten gaan toepassen om schakelingen. Dat 
bleek, zeker voor een losstaande les, een brug te ver werd in de klas ondervonden. Daarom is 
het aan te raden als docent meer te sturen of de analogie uit te leggen.  Laat de leerlingen 
vervolgens stap voor stap de analogie toepassen in plaats van bedenken. Dan sluit de 
werkvorm waarschijnlijk beter aan  bij de vraagstukken die de leerlingen moeten kunnen 
oplossen. 
 

• De testvragen kunnen in de les los worden gebruikt als klassikale denkopdracht. Zo kan er 
gericht geoefend worden. Deze zouden gekoppeld kunnen worden aan de vernieuwde 
werkvorm. Door leerlingen met behulp van de skipiste analogie na te laten denken over deze 
testvraagstukken. 
 

• Kies binnen een sectie een of een aantal analogieën waarmee de leerlingen leren denken 
over elektrische schakelingen. Zo ontstaat een betere aansluiting tussen leerjaren en onder- 
en bovenbouw. 
 

• In onderbouw zou meer aandacht kunnen worden besteed aan het begrip van de regels voor 
serie- en parallelschakelingen. Die regels komen namelijk niet uit de lucht vallen, maar 
kunnen worden begrepen wanneer aandacht wordt besteed aan de betekenis van spanning, 
stroomsterkte en weerstand. Dat zou  er voor kunnen zorgen dat die regels minder een 
‘black box’ zijn bij het oplossen van vraagstukken over schakelingen.   
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Aanbevelingen voor een vervolgonderzoek: 
• Interviews afnemen: Op basis van antwoorden op meerkeuzevragen met een korte textuele 

onderbouwing is het vaak moeilijk gebleken om exact vast te stellen welk(e) misconcept(en) 
een rol spelen.  Om daar achter te komen is  het aan te raden om ook bij een deel van de 
leerlingen interviews af te nemen waarin doorgevraagd kan worden op de argumenten van 
de leerling.  
 

• Vraag 6 aanpassen aan niveau havo en vwo. Hiervoor zijn te veel denkstappen nodig, dit valt 
buiten het te verwachten kennisniveau van deze leerlingen. 
 

• Het zou ideaal zijn als testvragen kunnen worden ontwikkeld zodat bij één keuzemogelijkheid 
voor het antwoord zeker weten één misconcept hoort. Zo valt het (tijdrovende) deel van 
argumenten interpreteren weg en is dit onderzoek schaalbaar naar een veel groter aantal 
leerlingen. Zo zou relatief eenvoudig een serie onderzoeken gedaan kunnen worden waarbij 
steeds iteraties worden gemaakt van een veelbelovende lessenserie. Ook zou een groter 
aantal leerlingen zorgen dat er wel significante conclusies kunnen worden verbonden over 
het al dan niet effectief zijn van de interventie. 
 

• De interventies skipiste analogie en concept map staan wellicht een paar stappen af van de 
in de test gevraagde schakelschema’s. Het vermoeden is dat dat de beperkte verbetering in 
de testresultaten verklaart. Dat wil niet zeggen dat de interventies niet hebben bijgedragen 
aan het begrip van het betreffende onderwerp, maar wel dat dat niet meetbaar is met het 
ontwikkelde instrument. Om dat wel te bewerkstelligen is het wellicht beter om bij de 
werkvormen vraagstukken te betrekken die lijken op de testvragen (maar wel net anders zijn, 
uiteraard). 
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Bijlage 1: Bottom-up codering pretest  
In deze bijlage is de eerste stap in het identificeren van de verschillende misconcepten beschreven. 
Per vraag zijn alle antwoorden van de leerlingen bekeken en hun daarbij gegeven onderbouwing. Op 
basis van die onderbouwingen zijn per vraag denkwijzen gegroepeerd met behulp van coderingen.  

De volgende coderingen zijn algemeen en komen bij elke vraag voor: 

Code Naam Omschrijving 
0 Geen antwoord. Wanneer een leerling bijvoorbeeld een ? zet, of schrijft 

‘geen idee’. 
1 Geen natuurkundig antwoord. Wanneer een leerling wel heeft geprobeerd om een 

antwoord te formuleren maar dit niet duidelijk te 
koppelen is aan een bepaald denkbeeld. 

2 Juist met passende argumenten Wanneer een leerling het juiste meerkeuzeantwoord 
heeft gegeven en uit het antwoord blijkt dat de 
redenering correct is geweest. 

 

Daarnaast zijn voor iedere vraag extra coderingen gemaakt om bepaalde denkwijzen die van 
toepassing zijn aan te geven. De tweede stap bij de bottom-up codering is om die denkwijzen te 
koppelen aan overkoepelende misconcepten.  
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Vraag 1 

 

 

A B C 
48% 12% 40% 
Verdeling van de gekozen antwoorden. Het juiste antwoord is dikgedrukt en onderstreept 

 

Code Gebruikte argumenten Aanta
l 

A B C 

0 Geen argument 2 1 0 1 
1 Geen volledig argument 24 13 7 4 
2 Juist met passende argumenten 29 29 0 0 
3 Meer stroom want twee kringen 1 1 0 0 
4 De stroomsterkte is onafhankelijk van positie weerstanden 18 0 0 18 
5 Alleen het aantal weerstanden is van belang 4 0 0 4 
6 De stroomsterkte is alleen afhankelijk van de bron 12 0 0 12 
7 Stroom wordt in serie niet gesplitst 0 0 0 0 
8 weerstanden in serie hebben een lagere 

vervangingsweerstand dan parallel 
1 1 0 0 

9 verkeerd gebruik analogie (vrachtwagens, water, kabouters) 1 0 0 1 
10 verwarring regels serie/parallel 8 4 3 1 
11 in serie wordt de stroom niet verdeeld 2 0 2 0 
  



40 
 

Juiste antwoord gekozen (A) 

Van de 49 leerlingen die het juiste antwoord hebben gekozen hebben er 29 een argumentatie 
gegeven waaruit blijkt dat ze met een correcte redenering aan het antwoord zijn gekozen. De 
argumenten zijn vaak niet volledig, maar er blijkt geen misconcept uit. 

De overige 20 leerlingen hebben meestal (14 keer) volledige of duidelijke redering gegeven. 
Daarnaast zijn er 7 leerlingen die wel een misconcept blijken te hebben.  

 

Voorbeeld bij juist antwoord maar met misconcept 

Deze leerling heeft het correcte antwoord gekozen, maar geeft de volgende redenering: 

"doordat het bij A in serie staat is de stroomsterkte groter" 

De weerstanden bij A zijn echter juist parallel geschakeld, dus deze leerling kwam per ongeluk op het 
juiste antwoord. 

 

Veel voorkomende foutieve beredeneringen zijn die met code 4 en 6. Leerlingen denken bij code 6 
dat in beide schakelingen de totale stroomsterkte gelijk is omdat de stroomsterkte alleen afhangt 
van de bron. Ze interpreteren de bron dus als een stroombron die een ‘vaste hoeveelheid stroom 
rondstuurt’. Bij code 4 wordt aangegeven dat de positie van de weerstanden niet van belang is. Ik 
denk dat hierachter hetzelfde misconcept schuilgaat als bij 6. 

Voorbeeld bij code 4 antwoord 

In schakeling A wordt de stroomsterkte alleen even in 2en gesplitst. Uiteindelijk gaat het weer bij 
elkaar en heb je nog steeds een even grote stroomsterkte. 

Voorbeeld bij code 6 antwoord 

De stroomsterkte hangt van de spanningsbron af. In dit geval is de TOTALE stroomsterkte hetzelfde 
in beide schakelingen.  



41 
 

Vraag 2 

 

 

A B C 
61% 11% 28% 
Verdeling van de gekozen antwoorden. Het juiste antwoord is dikgedrukt en onderstreept 

 

Code Gebruikte argumenten Aantal A B C 
0 Geen argument 1 0 0 1 
1 Onvolledig argument 34 27 6 1 
2 Juist met juiste argumenten 10 10 0 0 
3 De ene batterij vult de andere aan 4 0 0 4 
4 Twee batterijen (bronnen) leveren meer stroom dan 1 / 

'zijn sterkter' 
16 13 3 0 

5 Het lampje bepaalt de stroomsterkte 14 1 0 13 
6 Twee spanningsbronnen beperken de stroom meer dan 1 1 0 1 0 
7 Bij schakeling 1 gaat de lamp kapot 1 0 1 0 
8 Twee batterijen verdubbelen de stroom / energie 11 11 0 0 
9 Door elkaar halen serie/parallel geschakelde batterijen 4 0 0 4 
10 De tweede spanningsbron heeft geen invloed op de lamp 1 0 0 1 
11 De stroomsterkte is onafhankelijk van het aantal bronnen 5 0 0 5 
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De argumentatie is goed gerekend als er het volgende in staat: 

- Er zijn twee spanningsbronnen 
- Daardoor neemt de totale spanning over het lampje toe 
- Daardoor gaat het lampje feller branden 

Deze vraag is vrij goed gemaakt, 62 leerlingen hebben het juiste antwoord gekozen. Echter, slechts 
10 leerlingen hebben een beredenering opgeschreven die als volledig genoeg is aangemerkt. 

Veel leerlingen schrijven alleen op dat ze herkennen dat in schakeling 1 twee bronnen aanwezig zijn 
en in schakeling 2 maar één. Dat is echter een onvolledig argument, want dat wordt gecombineerd 
met drie conclusies: antwoord A, B en C worden elk gegeven op basis van dat argument. Dit is dus 
gecodeerd als code 1 ‘onvolledig argument’. 

24 leerlingen gaan wel iets verder in hun argrumentatie en noteren ook dat de stroomsterkte of het 
vermogen toeneemt (code 4 en 8). Wanneer er gezegd is dat deze verdubbelt (code 8) interpreteren 
de leerlingen een lampje dus foutief als een Ohmse weerstand. 

Bij een deel van de leerlingen die B hebben hebben gekozen bleek uit hun argument dat ze eigenlijk 
A bedoelden. 

De 29 leerlingen die C hebben gekozen zeggen vaak (13 keer) dat het lampje bepaalt welke 
stroomsterkte er gaat lopen en dat daarom de spanningsbronnen niet van belang zijn.  
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Vraag 3 

 

A B C D E F 
20% 0% 9% 1% 56% 15% 
 Verdeling van de gekozen antwoorden. Het juiste antwoord is dikgedrukt en onderstreept 

Code Gebruikte argumenten Aantal A B C D E F 
0 Geen argument 6 4 0 0 0 1 1 
1 Onvolledig argument 7 0 0 1 0 5 1 
2 Juist met juiste argumenten 45 0 0 0 0 45 0 
3 De lampjes staan tegenover elkaar 9 7 0 0 0 0 2 
4 De lampjes hebben hun eigen 

stroomkring 
18 4 0 8 0 0 6 

5 Ze krijgen evenveel stroom 3 2 0 0 0 1 0 
6 De rest is in serie 10 3 0 0 0 4 3 
7 parallel / serie verward 2 0 0 0 1 0 1 
8 er is maar 1 splitsing 1 0 0 0 0 1 0 
9 eigen aansluiting op spanningsbron 1 0 0 0 0 0 1 
 

Ruim de helft van de leerlingen herkent correct dat schakeling 1 én 3 twee parallele lampjes laat zien. 
Antwoord E. 

Nog 20 leerlingen herkennen dat schakeling 1 een  parallalelschakeling is, maar zij zien dat dus niet 
van schakeling 3. (antwoord A)  Bij ten minste zeven hiervan heeft dit te maken met de manier 
waarop de schakeling is getekend. Zij geven als argument dat de lampjes tegenover elkaar staan en 
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daarom parallel zijn. Wellicht interpreteren zij het woord parallel anders, zoals bedoeld wordt bij 
twee lijnen of vlakken die parallel aan elkaar zijn. 

Dan zijn er nog 15 leerlingen die antwoord F geven, schakeling 1, 2 en 3 zijn parallel. Een aantal 
herkent 4 als enige serieschakeling en dus moet de rest wel parallel zijn.  Ook wordt er genoemd dat 
er meerdere kringen zijn, dus parallel. 
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Vraag 4 

 

A B C 
45% 7% 48% 
 Verdeling van de gekozen antwoorden. Het juiste antwoord is dikgedrukt en onderstreept 

 

Code Gebruikte argumenten Aantal A B C 
0 Geen argument 2 0 0 2 
1 Onvolledig argument 17 6 1 10 
2 Juist met juiste argumenten 32 0 0 32 
3 De stroom/energie wordt verbruikt door het 

lampje 
36 32 4 0 

4 Dichter bij de bron 1 1 0 0 
5 Stroom gaat van - naar + 1 0 1 0 
6 De snelheid van de deeltjes/stroom blijft gelijk 3 0 0 3 
7 analogie fout (vrachtwagens, kabouters) 4 2 1 1 
8 de weerstand van de lamp verlaagt de 

stroomsterkte 
5 4 0 1 

9 achter het lampje is negatieve stroom 1 1 0 0 
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Code 3 

Veel leerlingen hebben het over verbruik van de stroom 

Een deel heeft het over verbruik van energie, dat is dus al iets meer in de goede richting. Toch 
denken ze dat daardoor de stroomsterkte vóór het lampje groter is dan na 

 

Code 6 

Een aantal leerlingen geeft het juiste antwoord (C) maar interpreteert stroomsterkte als de snelheid 
waarmee de deeltjes bewegen.  

Code 7 

Als analogieën bij elektriciteit worden wel eens kabouters, pizzakoeriers of vrachtwagens gebruikt. 
Dit leidt vaak ook weer tot verkeerde redeneringen, in dit geval bij 4 leerlingen expliciet vermeld. 

Code 8 

De weerstand van de lamp zorgt er voor dat er minder makkelijk elektriciteit kan stromen. Daardoor 
is de stroomsterkte achter de lamp kleiner. 

 

  



47 
 

Vraag 5 

 

 

Bij deze vraag moesten leerlingen hun antwoord invullen. Daaruit kwamen bij 94 van de 102 
leerlingen een van de volgende antwoorden uit: 

A 0,4; 0,4; 0,4 
B 0,3; 0,3; 0,6 
C 1,2; 1,2; 1,2 

De rest is geschaard onder D: overig 

A B C D 
13% 58% 21% 9% 
 Verdeling van de gekozen antwoorden. Het juiste antwoord is dikgedrukt en onderstreept 

 

Code Gebruikte argumenten Aantal A B C D 
0 Geen argument 4 0 1 1 2 
1 Geen natuurkundig argument 6 0 1 5 0 
2 Juist met juiste argumenten 13 13 0 0 0 
3 Bij een splitsing halveert de stroomsterkte 63 0 57 0 6 
4 In een stroomkring is de stroomsterkte overal 

hetzelfde 
4 0 0 4 0 

5 parallelschakeling dus overal gelijke stroomsterkte 9 0 0 8 1 
6 de lampjes hebben een eigen stroomkring 3 0 0 3 0 
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Code 3 

Het grootste deel (63) van de leerlingen denkt dat bij een vertakking / splitsing van de stroomdraden 
de stroomsterkte zich halveert. 

 

Code 5 

Halen de regels voor serie en parallel door elkaar: 

Ampère wordt niet verdeeld in een parallelschakeling (en soms daaraan toegevoegd: Volt wel) 
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Vraag 6 

 

 

 

A B C D E 
68% 3% 2% 14% 14% 
 Verdeling van de gekozen antwoorden. Het juiste antwoord is dikgedrukt en onderstreept 

Code Gebruikte argumenten Aantal A B C D E 
0 Geen argument 6 3 0 0 1 2 
1 Geen natuurkundig argument 5 1 1 1 0 2 
2 Juist met juiste argumenten 0 0 0 0 0 0 
3 Stroomsterkte wordt verdeeld over B en C 66 63 2 0 1 0 
4 De stroom/energie/volt wordt nu verdeeld over 3 

lampjes 
12 0 0 1 11 0 

5 De schakelaar heeft alleen invloed op B / lamp B 
beïnvloed de andere lampen niet 

10 2 0 0 0 8 

6 Serie/parallel verwarring 3 0 0 0 1 2 
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Niemand had deze vraag juist beantwoord met een correcte redenering. Er zijn twee leerlingen die 
antwoord B wel hebben gegeven, maar het lijkt er op dat ze ‘per ongeluk’ goed hebben gekozen.  

Een groot deel van de leerlingen  (68%) kiest voor antwoord A. Zij zien meestal wel in dat de stroom 
wordt verdeeld zodra de schakelaar wordt gesloten, waardoor lamp C minder fel zal branden. Echter, 
niemand realiseert zich dat daardoor de totale weerstand van het circuit afneemt, en dus de stroom 
door A zal toenemen en daarmee de lichtsterkte. 

 

Leerlingen die kiezen voor antwoord D denken vaak juist dat de stroom/energie/volt/... zich nu moet 
moet verdelen over drie lampjes in plaats van twee, waardoor zowel A als C minder fel gaan branden. 
Zij lijken dus geen verschil te maken tussen serie en parallel geschakelde componenten. 

 

Code 3 

De stroomsterkte wordt verdeeld over lamp B en C zodra de schakelaar wordt gesloten, dus zal C 
minder fel gaan branden. Dit is correct, maar de leerlingen denken ook dat A even fel blijft ‘want die 
krijgt nog alle stroom’ oid.  

Het zou kunnen dat ze denken dat veranderingen achter lamp A geen invloed hebben om de stroom 
door A. (een leerling zegt bijvoorbeeld ’S heeft geen invloed op A’). 

Of het zou kunnen dat ze denken dat de bron een vaste hoeveelheid stroom levert (zoals ook vaak bij 
Vraag 1 voorkwam). (een leerling zegt bijvoorbeeld ‘ 
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Vraag 7 

 

 

A B C D E 
39% 15% 12% 10% 25% 
 Verdeling van de gekozen antwoorden. Het juiste antwoord is dikgedrukt en onderstreept 

Code Argument Aantal A B C D E 
0 Geen argument 12 1 6 4 1 0 
1 Geen natuurkundig argument 20 9 2 4 1 4 
2 Juist met juiste argumenten 11 0 0 0 0 11 
3 Bij 30 ohm gaat er 3 V van af 11 0 5 0 6 0 
4 Bij elke component gaat er 3V af 2 0 2 0 0 0 
5 De schakelaar is open / kring is niet gesloten 25 16 0 0 0 9 
6 Er loopt nergens stroom 12 11 0 0 1 0 
7 Een weerstand verbruikt geen energie 1 1 0 0 0 0 
8 De stroom is door de helft van de weerstanden 

geweest. 
4 0 0 4 0 0 

9 Er is geen stroom/spanning bij punt 2 3 1 0 0 1 1 
10 stroom gaat beide kanten op dus het is gelijk in 1 en 2 1 1 0 0 0 0 
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Het meest gegeven antwoord is A. Deze leerlingen denken dat er geen spanningsverschil kan zijn als 
er geen stroom loopt. Ze zien dus in dat de schakelaar zorgt dat in de hele stroomkring geen stroom 
loopt, wat juist is. Maar koppelen hieraan onterecht een spanningsverschil van 0 V. 

 

Een schakelaar zorgt dat er geen stroom is *achter die schakelaar*  

 

11 leerlingen denken dat een weerstand van 30 Ohm een afname in spanning zorgt van 3 V, ook al 
loopt er geen stroom. 
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Vraag 8 

 

A B C D E 
9% 31% 24% 2% 34% 
 Verdeling van de gekozen antwoorden. Het juiste antwoord is dikgedrukt en onderstreept 

 

Code Argument Aanta
l 

A B C D E 

0 Geen argument 18 1 5 1 1 10 
1 Geen natuurkundig argument 10 1 4 2 0 3 
2 Juist met juiste argumenten 7 0 0 7 0 0 
3 Meer spanningsbronnen / batterijen 27 0 0 4 1 22 
4 Meer circulaties / stroomkringen 2 0 2 0 0 0 
5 Minder spanningsbronnen, een bron moet meer stroom 

leveren 
6 5 0 1 0 0 

6 Meer bronnen in 1 kring 7 0 0 7 0 0 
7 Bij twee ontstaat kortsluiting 1 0 0 1 0 0 
8 Twee bronnen met hun eigen kring / parallel 13 0 13 0 0 0 
9 Twee bronnen maar bij 3 vult de ene bron de andere aan 2 0 2 0 0 0 
10 Kleinere afstand die moet worden afgelegd 2 2 0 0 0 0 
11 in serie worden de stromen opgeteld 1 0 0 1 0 0 
12 meeste lijntjes 1 0 1 0 0 0 
13 parallel wordt de spanning opgeteld 5 0 5 0 0 0 
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Veel leerlingen noteren alleen juiste observaties over de schakelingen. Bij B staan twee bronnen 
parallel, bij C in serie. Maar vervolgens schrijven zij daar niet bij waarom dat zou leiden tot een groter 
vermogen.  

Een aantal leerlingen denkt dat twee bronnen in serie niet kan werken, omdat de ene bron de andere 
‘aanvult’. 

Leerlingen die antwoord E geven vinden meestal dat twee bronnen meer energie / seconde leveren 
dan één bron. Of de bronnen parallel aan elkaar of in serie zijn geschakeld maakt voor hun niets uit.    



55 
 

Vraag 9 

 

 

A B C 
2% 18% 80% 
Verdeling van de gekozen antwoorden. Het juiste antwoord is dikgedrukt en onderstreept 

Code Argument Aantal A B C 
0 Geen argument 8 1 1 6 
1 Geen natuurkundig argument 22 0 4 18 
2 Juist met juiste argumenten 13 0 13 0 
3 A staat vooraan in de kring 42 0 0 42 
4 Spanningsbron levert altijd evenveel energie 4 0 0 4 
5 Er wordt geen energie opgenomen 2 0 0 2 
6 Meer weerstanden dus meer energie 1 1 0 0 
7 De weerstand blijft gelijk 7 0 0 7 
8 De stroomsterkte blijft gelijk 3 0 0 3 
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Uit de antwoorden op deze vraag blijkt dat maarliefst 42 leerlingen denken dat de volgorde van de 
weerstanden van belang is voor het vermogen. Ze zeggen dan dat A evenveel energie blijft opnemen, 
omdat deze eerder in de stroomkring staat. Dus wat er achter verandert is verder niet van belang. 

Een ander argument dat een aantal keer voorkomt is dat de weerstand van A gelijk blijft, dus 
daarmee ook de opgenomen energie per seconde. Deze leerlingen zien dus niet in dat de 
stroomsterkte afneemt of vinden dat niet van belang voor het vermogen. 
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Vraag 10 

 

A B C D E 
4% 36% 10% 38% 12% 
 Verdeling van de gekozen antwoorden. Het juiste antwoord is dikgedrukt en onderstreept 

Code Argument Aantal A B C D E 
0 Geen argument 11 0 4 2 5 0 
1 Geen natuurkundig argument 13 0 4 2 7 0 
2 Juist met juiste argumenten 24 0 0 0 24 0 
3 stroom / spanning door elkaar gehaald 3 0 1 0 2 0 
4 hoe verder in de kring hoe minder spanning 45 3 28 1 1 12 
5 vraag verkeerd geïnterpreteerd (juiste beredenering met 

verkeerde keuze) 
2 1 0 1 0 0 

6 de lampjes krijgen hetzelfde, wat overblijft is de 
bronspanning 

1 0 0 1 0 0 

7 de spanning wordt verdeeld over de lampjes dus alleen die 
krijgen spanning 

2 0 0 2 0 0 

8 overig 1 0 0 1 0 0 
 

Wat hier opvalt is dat veel (Getal)  leerlingen denken dat de spanning over een componen lager 
wordt naarmate deze zich verderop in de stroomkring bevindt. Het eerste lampje krijgt dan meer 
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spanning dan het tweede, omdat het ‘eerder aan de beurt is’ (argument 4). Nu zijn er verschillende 
(verkeerde) antwoorden die daar bij passen. Leerlingen die antwoord B hebben gekozen weten 
meestal dat de bronspanning hoger moet zijn dan die van de lampjes. Daarna gebruiken ze het ‘eerst 
komt, eerst maalt’ principe. Leerlingen die voor antwoord E hebben gekozen gaan vooral af op de 
naamgeving van de voltmeters. V1 als eerste, dan V2 en ten slotte V3. Zo bekeken is antwoord B dus 
‘minder fout’ dan antwoord E. 

Aanbeveling: Goede toevoeging als keuze optie zou zijn: V1 = V2 = V3 
Om te testen of leerlingen denken dat de spanning overal gelijk is in een serieschakeling. 
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Vraag 11 

 

 

A B C 
18% 6% 76% 
 Verdeling van de gekozen antwoorden. Het juiste antwoord is dikgedrukt en onderstreept 

Code Argument Aantal A B C 
0 Geen argument 4 1 2 1 
1 Geen natuurkundig argument 8 0 0 8 
2 Juist met juiste argumenten 9 9 0 0 
3 1 maakt een kortere ronde 1 1 0 0 
4 alle stroom neemt de makkelijkste weg 3 3 0 0 
5 pad 2 heeft meer weerstand 5 3 2 0 
6 stroom en spanning door elkaar gehaald 3 1 2 0 
7 beide punten zitten voor de weerstanden dus er is geen verschil 48 0 0 48 
8 het maakt niet uit hoeveel weerstanden, want een weerstand laat 

een vaste stroomsterkte door 
1 0 0 1 

9 parallelle kringen dus gelijke stroomsterkte 14 0 0 14 
10 in een kring is de stroomsterkte overal gelijk 6 0 0 6 
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Deze opgave is opvallend slecht gemaakt. Slechts  9 leerlingen gaven het juiste antwoord inclusief 
een correcte onderbouwing. Het meest gegeven antwoord is C (77 keer) en daaruit komen twee 
misconcepten het sterkst naar boven.  

Ten eerste denkt ongeveer de helft van alle leerlingen dat de weerstanden geen effect hebben op de 
stroomsterkte in de aangegeven punten omdat de stroom daar dan nog niet is geweest. Het 
leerlingdenkbeeld is dan dat alleen componenten voor het punt van invloed zijn. Alles wat er na komt 
kan stroomsterkte niet beïnvloeden. 

Het tweede misconcept dat sterk aanwezig blijkt is dat bij een spliting (of parallelschakeling) de 
stroomsterkte over beide takken gelijk verdeeld wordt. Dan zou de totale weerstand van een tak dus 
geen invloed hebben op de stroomsterkte. Dit lijkt een ‘weetje’ uit een eerder leerjaar. Uiteraard 
klopt dit voor takken met gelijke weerstand, maar dit wordt ten onrechte gegeneraliseerd naar 
iedere parallelschakeling. 
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Vraag 12 

 

 

A B C 
67% 6% 27% 
 Verdeling van de gekozen antwoorden. Het juiste antwoord is dikgedrukt en onderstreept 

Code Argument Aantal A B C 
0 Geen argument 8 1 0 7 
1 Geen natuurkundig argument 54 44 4 6 
2 Juist met juiste argumenten 14 0 0 14 
3 Stroomsterkte is altijd overal gelijk 1 0 0 1 
4 De weerstand houdt stroom / elektriciteit 

tegen 
6 6 0 0 

5 Er gaat stroom / energie verloren in de 
weerstand 

15 14 1 0 

6 Na een weerstand neemt de stroomsterkte 
toe 

1 0 1 0 

7 Spanning / stroom verwarring 3 3 0 0 
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Veel leerlingen die antwoord B hebben gegeven geven alleen aan dat de stroom nog niet door een 
weerstand is gegaan. Een groot deel legt niet uit waarom die weerstand voor een afname van 
stroomsterkte zorgt. Daaraan is argument 1 toegekend, want het misconcept is dan niet duidelijk. 

Andere leerlingen omschrijven wel iets duidelijker waarom ze denken dat de stroomsterkte afneemt 
na een weerstand. Er zijn twee misconcepten die dan veel voorkomen. De eerste is dat een 
weerstand stroom tegenhoudt. De tweede is dat een weerstand een deel van de stroom verbruikt. 
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Vraag 13 

 

 

A B C D 
99% 1% 0% 0% 
Verdeling van de gekozen antwoorden. Het juiste antwoord is dikgedrukt en onderstreept 

 

Het is duidelijk dat de leerlingen in de onderbouw allemaal goed hebben leren schakelschema’s te 
interpreteren. Er is slechts één leerling die de vraag verkeerd beantwoord heeft, en uit zijn argument 
blijkt dat hij waarschijnlijk de vraagstelling  verkeerd heeft geïnterpreteerd. Bij vraag  zijn dan ook 
geen misconcepten gevonden. 
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Vraag 14 

 

 

A B C D 
1% 1% 65% 33% 
 Verdeling van de gekozen antwoorden. Het juiste antwoord is dikgedrukt en onderstreept 
 

Code Argument Aantal A B C D 
0 Geen argument 6 0 1 4 1 
1 Geen natuurkundig argument 13 1 0 10 2 
2 Juist met juiste argumenten 49 0 0 47 2 
3 de afstanden tussen de lampjes zijn 

gelijk 
13 0 0 5 8 

4 de lampjes staan in serie / in een lijn 21 0 0 0 21 
 

Ook bij deze opgave blijkt dat de leerlingen vrijwel allemaal zien dat er een serieschakeling is 
weergegeven in het schakelschema en dat daarbij C of D horen. De belangrijkste reden dat leerlingen 
hier de fout in gaan is dat ze niet weten hoe een fysiek gloeilampje aangesloten moet worden. 
Daarmee hebben de meesten geen ervaring en weten dus niet dat er een aansluiting aan de 
onderste punt en een aansluiting aan het schroefdraad zitten. Veel leerlingen kiezen dan voor D en 
schrijven dat C ook kan. Een aantal (13) zoekt het verschil in de afstanden tussen de lampjes die 
overeen zou moeten komen met de afstanden in de schematische weergave.    
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Vraag 15 

 

 

A B C D E 
31% 12% 35% 8% 14% 
 Verdeling van de gekozen antwoorden. Het juiste antwoord is dikgedrukt en onderstreept 

 

Code Argument Aantal A B C D E 
0 Geen argument 39 7 6 18 4 4 
1 Geen natuurkundig argument 17 7 2 2 2 4 
2 Juist met juiste argumenten 17 0 0 15 1 1 
3 spanning is overal hetzelfde 3 1 0 0 1 1 
4 bronspanning is het hoogst 13 11 2 0 0 0 
5 hoe verder in het schema hoe lager de 

spanning 
12 6 1 1 0 4 

6 de bronspanning wordt verdeeld over alle 
lampjes 

1 0 1 0 0 0 

 

Het eerste dat opvalt bij de antwoorden op deze laatste vraag is dat veel  leerlingen niet echt zin 
meer hadden. Ruim de helft van de leerlingen geeft geen argument  of er is uit het antwoord niet 
duidelijk hoe zij tot hun keuze zijn gekomen. Het enige misconcept dat hieruit duidelijk kon worden 
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gehaald is dat de spanning afneemt naarmate ‘verder in de schakeling’ wordt gemeten, dat kwam 12 
keer voor. Ook geven 13 leerlingen aan dat de bronspanning het hoogst is (code 4), wat correct is. 
Maar vervolgens geven ze niet aan hoe dat leidt tot een keuze voor een onderwerp, waardoor geen 
misconcept kan worden gekoppeld aan deze code. 
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Groeperen misconcepten 
Hiervoor is beschreven welke ideeën leerlingen hebben opgeschreven in de argumentatie bij de 
testvragen. Die ideeën zijn per vraag samengevoegd en geteld. Vervolgens is de tweede stap het 
aggregeren van deze ideeën uit de vraagstukken in een totaaloverzicht van de meest voorkomende 
misconcepten. Hieronder is per misconcept weergegeven met welk argument bij welke vraag dit 
overeenkomt. Zo ontstaat een rangschikking van de meest voorkomende misconcepten. 

1. Een spanningsbron wordt gezien als een stroombron: deze levert een vaste stroomsterkte of 
een vast vermogen. De weerstanden / lampje zijn daarop niet van invloed.  

Vraag Code Aantal 
1 6 12 
2 4 16 
2 8 11 
2 11 5 
5 6 3 
8 3 27 
9 4 4 
9 8 3 
Totaal 81 

 

2. Weerstanden of lampjes zijn niet van invloed op de stroomsterkte. 

Vraag Code Aantal 
1 4 18 
1 5 4 
5 4 4 
Totaal 26 

 

3. Stroom verdeelt zich evenredig bij een splitsing. 

Vraag Code Aantal 
1 11 2 
5 3 63 
Totaal 65 
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4. Meer lussen in de stroomkring zorgt voor een grotere stroomsterkte. 

Vraag Code Aantal 
1 3 1 
8 12 1 
8 8 13 
Totaal 15 

 

5. Een lampje of weerstand neemt  altijd een vaste stroomsterkte / spanning.  

Vraag Code Aantal 
2 5 14 
7 3 11 
7 4 2 
7 8 4 
9 3 42 
9 7 7 
10 4 45 
Totaal 125 

 

6. Regels serie/parallel door elkaar gehaald. 

Vraag Code Aantal 
2 9 4 
5 5 9 
6 6 3 
8 13 5 
11 9 14 
11 10 6 
Totaal 41 

 

7. Bij een parallelschakeling moeten de lampjes recht tegenover elkaar zitten. 

Vraag Code Aantal 
3 3 9 
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8. Een component (lampje of weerstand) verbruikt stroom. 

Vraag Code Aantal 
4 3 36 
4 8 5 
7 9 3 
11 7 48 
12 5 15 
Totaal 107 

 

9. Als er geen stroom loopt is er geen spanning. 

Vraag Code Aantal 
7 5 25 
7 6 12 
Totaal 37 

 

10. Spanning / stroom worden door elkaar gehaald. 

Vraag Code Aantal 
10 3 3 
12 7 3 
Totaal 6 
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Dit leidt tot de volgende rangschikking van misconcepten: 

Misconcept Frequentie 
Een lampje of weerstand neemt  altijd een vaste stroomsterkte / spanning.  
 

125 

Een component (lampje of weerstand) verbruikt stroom. 
 

107 

Een spanningsbron wordt gezien als een stroombron: deze levert een vaste 
stroomsterkte of een vast vermogen. De weerstanden / lampje zijn daarop niet van 
invloed. 

81 

Stroom verdeelt zich evenredig bij een splitsing. 
 

65 

Regels serie/parallel door elkaar gehaald. 
 

41 

Als er geen stroom loopt is er geen spanning. 
 

37 

Weerstanden of lampjes zijn niet van invloed op de stroomsterkte. 
 

26 

Meer lussen in de stroomkring zorgt voor een grotere stroomsterkte. 
 

15 

Bij een parallelschakeling moeten de lampjes recht tegenover elkaar zitten. 
 

9 

Spanning / stroom worden door elkaar gehaald. 6 
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Bijlage 2: Globale planning lessenserie 
Hieronder is de globale verdeling van de te behandelen lesstof over elektriciteit over de lessenserie 
voor havo en vwo te zien.  

HAVO 

 

VWO 
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Bijlage 3: Lesactiviteit analogieën 

Werkblad 
Een analogie waarmee je een aantal verschijnselen van elektrische schakelingen kunt begrijpen is de 
skipiste. Jullie gaan in een groepje bedenken welke overeenkomsten er zijn tussen een skigebied en 
een schakeling.  

 
Afbeelding: skigebied. (rechtenvrij, bron: pixabay.com) 

1. Ga met je groepje brainstormen. Bedenk samen waarmee de volgende 
elektriciteitsbegrippen overeenkomen in het skipiste-model: 
 

a. Elektronen 
b. Spanningsbron  
c. Spanning 
d. Stroomsterkte 
e. Parallel 
f. In serie  
g. Hoge weerstand / lage weerstand 
h. Ampèremeter 
i. Voltmeter 
j. Lampje  
k. Kortsluiting 

 

In een skigebied ga je met de lift 500 meter omhoog. Bovenaan de de lift heb je de keuze om linksaf 
te gaan via een steile zwarte piste waarmee je 200 meter afdaalt. Die eindigt op een kruising en dan 
kun je terug naar de lift via een rode of een blauwe piste. Als je bovenaan de lift rechtsaf gaat heb je 
een prachtige lange rode afdaling rechtstreeks terug naar de lift. 
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2. Maak twee tekeningen bij bovenstaande omschrijving. 
a. Een tekening volgens de skipiste-analogie 
b. Het elektrische schakelschema 

 
3. Probeer met het skipiste model de volgende vragen te beantwoorden: 

a. Wat geldt er voor de stroomsterkte op een knooppunt?  
b. Wat geldt er voor de spanning in een rondje skieën?  

(rondje = omhoog met de lift en terug over de pistes) 
c. Wat komt overeen met een minder steile piste? 
d. Waarin komt het skipiste-model niet overeen met elektriciteit? 

------------------------------------------- einde leerlingblad ------------------------------------------------------------------ 

Antwoorden bij opgave 1 
a. Elektronen   Skiërs 
b. Spanningsbron   Skilift 
c. Spanning   Hoogte of hoogte-energie 
d. Stroomsterkte  Aantal skiërs per seconde/minuut/uur 
e. Parallel    mbv tekening  
f. In serie     mbv tekening 
g. Hoge weerstand   Vlakke piste  

    (hoe vlakker de piste, hoe minder makkelijk skiërs  
    daaroverheen ‘stromen’) 

h. Ampèremeter   Iemand die telt hoeveel skiërs per seconde langskomen 
    of: de poortjes bij de stoeltjesliften die dat bijhouden 

i. Voltmeter   Iemand die hoogteverschil tussen twee punten opmeet 
j. Lampje    Schans   

    ook nuttige energie in de vorm van een gave sprong 
k. Kortsluiting   Ravijn, direct zonder weerstand terugvallen naar hoogte 0 
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Powerpoint slides bij uitleg werkvorm 
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Analogieën opdracht uitwerking leerlingen voorbeeld 1 
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Analogieën opdracht uitwerking leerlingen voorbeeld 2 
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Bijlage 4: Lesactiviteit conceptmap 
 

Concept map versie docent 

 

 

 

Concepts maps door leerlingen 
Op de volgende pagina’s staan voorbeelden van door leerlingen gemaakte concept maps. 
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Concept map leerlingen voorbeeld 1
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Concept map leerlingen voorbeeld 2 
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Concept map leerlingen voorbeeld 3 
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Bijlage 5: Expertronde analogieën 
Om er achter te komen hoe collega’s omgaan met het gebruik van analogieën bij elektriciteit is de groep 
‘Vaksteunpunt Natuurkunde’ op Facebook geraadpleegd. In deze groep zitten ruim 600 
natuurkundedocenten uit Nederland en daarmee veel expertise. Hieronder is te lezen welke reacties men 
gaf op de volgende vraag. De namen van de reageerders zijn geanonimiseerd. 

Maken jullie gebruik van analogieën bij het behandelen van het onderwerp elektriciteit?  
En welke dan? Of juist bewust niet? 

Ik ken bijvoorbeeld al: water (drukverschil/spanning, weerstand door een buis, schoepenrad/motor, 
condensator/watertank, etc), bloedsomloop (rode bloedcellen/elektronen, energie/zuurstof, druk etc als 
bij water), vrachtwagens (energiepakketjes rondbrengen bij verschillende afnemers), auto's (in de file, 
sluiproutes nemen), kabouters. 

Reacties van Vaksteunpunt Natuurkunde 

• PL: Harde knikkers in een gang.  
 

• OvB: Analogieën zijn vaak alleen maar nuttig voor mensen die het verschijnsel al 
begrijpen. Je ziet het pas al je het begrijpt. Ik vermijd ze zoveel ik kan, maar als ik 
ze toch moet gebruiken, dan probeer ik duidelijk overeenkomsten en verschillen 
aan te geven. De bloedsomloop analogie lijkt me geen goede. Het suggereert dat 
elektronen iets (een stof zoals zuurstof?) met zich mee dragen en op bepaalde 
plaatsen afgeven. Ik zie bloedcellen elkaar ook niet afstoten of aantrekken, terwijl 
de interactie tussen de elektronen juist essentieel is. Vrachtwagen en kabouters 
zijn hierin nog erger. 
 

o HK: Wat elektronen meedragen en afgeven is dan energie (bloedcellen 
zuurstof). Gaat wel weer mank op het feit dat zuurstof materie is. Is het 
niet bij elke analogie zo dat deze maar een zeer beperkt aantal 
verschijnselen kan verklaren. 
 

o OvB: Bovendien: hebben de elektronen de energie al bij zich als de 
schakelaar nog open is? Lijkt me nodig, anders zou het lang duren voor de 
energie bij de lamp is. Individuele elektronen hebben snelheden in de 
orde van meters per uur... Maar hoe weten ze dan van tevoren waaraan 
ze de energie moeten gaan afgeven? En op de terugweg hebben ze niets 
meer bij zich? Ik bedoel maar: deze analogie roept meer misconcepties op 
dan hij verklaringen geeft. Hij verklaart volgens mij niets. 
 

• OvB: Bruikbare analogieën zijn wel: knikkers in een tuinslang die vol zit met 
knikkers. Als je aan het ene uiteinde duwt valt er direct een aan het ander 
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uiteinde uit. 
 

• OvB: Een goede wateranalogie kan ook. Je maakt dan gebruik van de 
incompressibiliteit van water om uit te leggen dat de deeltjes elkaar voortduwen, 
en dat er overal evenwicht is, behalve bij vernauwingen (weerstanden). Zie mijn 
favoriet: https://www.youtube.com/watch?v=HsQMTfFOKks  

• LL: Ik gebruik juist wel analogieën om het eerste begrip van elektriciteit 
weerstand energieafdracht enzo inzichtelijk te maken. Leerlingen met rugzakjes 
redbull die door de gangen lopen met deuren met deurdrangers. Vaste afspraak is 
dan dat je als je weer bij elkaar komt iedereen evenveel red bull op heeft. Serie en 
parallel is zo zeer snel inzichtelijk. Elke leerling snapt dat als de nooddeur met 
weerstand ook open gaat er een weerstand parallel geschakeld wordt, maar het 
lokaal sneller leeg is. De totale weerstand is dus afgenomen. Soms laat ik 
leerlingen letterlijk door de gangen lopen. Ik gebruik de leerlingen sowieso vaak. 
Ook bij slingers en trillingen en molekuulbouw.  
 

o OvB: Voor de begrippen en geleidbaarheid passen gangen/parallelwegen-
analogien redelijk, al is het de vraag hoe leerlingen dan elektriciteit 
begrijpen. Het idee van het afgeven van 'iets' dat je bij je draagt zet 
leerlingen volgens mij volledig op het verkeerde been.  
 

o LL: Wat is dan “elektriciteit begrijpen” in de derde en vierde durf ik nog 
niet echt met coulomb en andere microbeschouwingen te beginnen. Zou 
niet weten hoe dat moet. 
 

• MA: Ik gebruik meestal de bloedsomloop. Bij ons wordt bloedsomloop en 
elektriciteit vaak gelijktijdig behandeld (in de onderbouw) Waardoor het een de 
ander ondersteunt. 
 

o OvB: De analogie van drukverschil met spanning en stroomsnelheid (in 
liters per seconde) met elektrische stroom? Is goed vergelijkbaar met de 
wateranalogie. 
 

• RvdW: Leerlingen: de spanningsbron is het weekend en de weerstanden zijn de 
lessen. Hoe meer lessen ze na elkaar hebben hebben hoe minder energie er voor 
elke les beschikbaar is (serie). Bij een roosterbotsing moeten ze kiezen tussen de 
lessen (parallel). Aan het einde van de week hebben ze al hun energie gebruikt en 
laden ze weer op in het weekend. 
 

• HvL: Ik gebruik meestal de C.V. als analogie. Radiatoren kunnen immers ook serie 
en/of parallel staan. 
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• MS: Ik gebruik een vergelijking met avondvierdaagse in vmbo-t 2. 5 km en 10 km 
beginnen en eindigen op zelfde stuk. Snoepjes mee. Serie, parallel, stroomsterkte 
en spanning red je er wel mee. 
 

• MA: Vrachtwagentjes en rugzakjes krijg ik eigenlijk altijd wat jeuk van. Ik begin in 
klas 2 met de cv en 1 radiator, en daarna 2 radiatoren (parallel). Als ze begrijpen 
dat de (water)stroom gelijk blijft maar dat de energie (warmte) wordt afgegeven, 
ga ik een stapje verder en kom ik hierop uit (zie afbeelding hieronder) 
 

• JWE: Ik blijf toch echt een voorstander van het skigebied-model. Ooit een keer op 
wintersport bedacht: Hoogteverschil = spanningsverschil, aantal skiërs in de 
lift/van de piste af = stroom.  
 
(zag hem hierboven ook voorbij komen, maar wist niet dat meer mensen deze 
ook hadden bedacht) 
 
Werkt erg goed om de wetten van Kirchhoff direct in mee te nemen: Omhoog 
klimmen / afdalen in een cirkel - totale hoogtewinst = 0, aantal mensen op een 
kruispunt aankomen = aantal mensen dat op kruispunt weer weggaat. 
 
Werkt ideaal ook voor stroom en spanning in serie en parallelschakelingen (en 
gemengde schakelingen), zowel voor batterijen (skiliften) als onderdelen (pistes). 
Diodes als onbeklimbare skischansen (met spanningsval) en LED's als vervolg - 
"mag maar op 1 manier op de berg geplaatst worden, want anders beetje 
onbruikbare skischans waar niemand overheen komt..." 
 
Schakelaar als bordje "deze piste is geblokkeerd", en dan een lawine ergens over 
de piste, zodat deze onbegaanbaar is. 
 
Verdere regels: Alle skieers blijven op de pistes, en niemand breekt een been en 
wordt door een helicopter naar het ziekenhuis vervoert, want perfecte maar 
enigszins saaie wereld. 
 
Ik teken echter wel in de klassen waar ik deze analogie gebruik altijd de batterij 
verticaal geplaatst (als een skilift omhoog) en alle componenten er verticaal 
geplaatst naast (als de pistes). Meestal teken ik op het andere bord de eerste paar 
keer ook nog een berg die exact die schakeling voorstelt. 

• AP: Ik ben vooral eens met de 1e opmerking van Onno: Analogien zijn vaak alleen 
maar nuttig voor mensen die het verschijnsel al begrijpen. Je ziet het pas al je het 
begrijpt. Ik vermijd ze zoveel ik kan. 
 

• LB: Ik hou ook niet van analogiën. Ik leg alles uit vanuit de afstotende kracht 
tussen gelijke ladingen. Een spanningsbron trekt elektronen van de ene kant en 
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duwt ze aan de negatieve pool op een kluitje. Als er eentje extra bijgestopt wordt, 
gaan ze allemaal dichter bij elkaar zitten. De energie die het kost om er eentje bij 
te stoppen gaat in het hele systeem zitten. Om gevoel op te bouwen begin ik altijd 
weer eerst met statische elektriciteit. 
 

o MT: Alles op een kluitje bij de minpool. Je gaat dan even uit van de 
stroomrichting (stroom van positieve deeltjes)? 
 

o LB: Ik leg de elektronen uit, daarvan is bij de min een overschot. Later pas 
komt de officiële stroomrichting . 
 

• DS: Ik vertel alleen dat er is een bron van energie (spanningsbron) en apparaten 
die energie nodig hebben om te functioneren. De elektrische stroom is een 
mechanisme om energie van de een naar de ander te leveren. Ik benadruk het 
verschil met zonne-energie waar geen gesloten kring nodig is om de functie van 
elektronen in deze te belichten. 
 

• DS: Bij herhaling in 6VWO, na het behandelen van elektrische energie en behoud 
an energie, ik leg ze ook het begrip potential en he parallel met andere vormen 
van potentiële energie. Het maakt het begrip van bruggen (al een paar keer in 
examens geweest) makkelijker. 
 

• RW: Ik biedt er drie aan, elektronen, knikkerbuis (Colorado Phet simulations) en 
aapjes met rugzakjes volt (heb zelfs een knuffel aapje met rugzakje volt van een 
leerling gekregen). Leerlingen kunnen zelf kiezen wat ze het fijnst vinden.  
 
Vooral met serie vs parallel merk ik dat aapjes erg helpen. Inderdaad de leerlingen 
die elektronen snappen vallen ook graag terug op de aapjes. 
 
Weerstand is muur waar ze overheen moeten (hoge weerstand is hoge muur).  
 
LDR is muur waar je in het licht makkelijk overheen kunt. 
 
NTC is muur die verbrand bij werkte (makkelijk doorheen) en bevriest bij kou (glad 
is moeilijk). 

 

• GvG: leerlingen rond laten lopen en de bron gedroogde erwten uit laten delen en 
de lampjes ze weer af laten pakken. Leerlingen als stroommeter en voor een 
spanningsmeter twee leerlingen die moeten overleggen. Heb je toch weer een 
klas bezig met een les die ze bijblijft. 
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• AvU: Analogieën moeten kloppen: ze moeten abstracte regeltjes concreet maken 
en het verband tussen grootheden verduidelijken. Ik heb niks met kabouters, 
vrachtwagens en rugzakjes tenzij je bijvoorbeeld het numerieke verband duidelijk 
wilt maken dat een goederenstroom (kg/maand) de lading per vrachtwagen (kg) x 
het aantal vrachtwagens per maand is. stroomsterkte (C/s)= lading per elektron x 
aantal elektronen per seconde. 
 
Een tuinslang met water gebruik ik om te laten zien hoe de stroom in een draad 
loopt: het water komt er onmiddellijk uit aan de andere kant als je de kraan open 
zet. 
 
Een spanningsbron is een skilift en het hoogteverschil is de spanning gebruik ik 
ook. Paralelle takken zijn verschillende routes langs de berg naar beneden, je 
komt uiteindelijk weer uit bij de skilift. De spanning is de hoogte van het traject 
ten opzichte van een gekozen nulpunt (onderaan de skilift). Hoogteverschil langs 
paralelle routes moet gelijk zijn.  
 
Stroomsterkte is het debiet van een rivier, spanning is het hoogteverschil tussen 
twee punten in de rivier. De energie die vrijkomt op een traject in een periode is 
het debiet x het hoogteverschil x de tijdsduur (x rho x g). 
 
Richting van stroomsterkte en elektronen: als ik jou een papier geef waarop staat 
dat de eigenaar 50 € schuld heeft, dan is de geldstroom andersom, van jou naar 
mij: schuld is negatief geld, de geldstroom is tegen de richting in van de 
verplaatsing van de schuld. Elektronen hebben een negatieve lading, de 
stroomsterkte is tegen de richting van de beweging van de elektronen. 

 

• MT: Ik heb van dit onderwerp meerdere malen hoofdpijn gekregen tijdens een 
lesvoorbereiding. Ik bedoel wat is weerstand nou eigenlijk echt bijvoorbeeld? Hoe 
leg je het zuiver uit? Startpunt is het elektrisch veld waarbij de afname aan Eel 
gelijk aan de toename aan Ek (er vanuit gaande dat het elektron geen bochtje 
maakt :)) maar ja dan, in een draad sluit je het elektron op en dan is de vrije 
ruimte weg, waardoor je het geheel weer kwantummechanisch moet 
beschouwen. Wat is de eigenschap weerstand dan? En hoe leg je dit zuiver uit aan 
een tweede klas? Onmogelijk eigenlijk denk ik. Maar dat de spanningsval gelijk is 
aan de afgifte van energie is wel bruikbaar. 
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