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!YJ Didaktiek ~ 

Ondenvijsvisie 

Door: G. V. re B. 

Hicr volgcn ccn viertal ficticvc interviewfragmenten van fictieve docentcn die les geven of 
gegcvcn hcbben aan N, ccn fictieve natuurkundcstudcnl. 

1. Docent in het. lager onderwijs (dol) 

dol In mijn lessen kunncn lccrlingen zich breed ontplooien. Daarom organiseer ik 
allerlei projectcn en doe ik vee! aan grocpswcrk. lk heb sociaallcven hoog in bet 
vaandel staan. 

ikkc En lukt dat altijd? 
dol Bij de mccste lccrlingen wei. maar cr zijn van die dwarsliggers , van die 

zogenaamd s limmc lcerlingen, zoals N. Die wcet hct a ltijd betcr en stclt vragen 
waar andere leerlingcn niet in gc'intcrcsseerd zijn en waar ik zclfs bet antwoord 
nict op wect. N is cigenlijk ccn asociaal typctje. 

2. Docent in bet middelbaar onderwijs, onderbouw (dom-o) 

dom-o : Een belangrijk doc! van hct onderwijs in de ondcrbouw, tcgcnwoordig 
basisvorming, is lccrlingen voor te bercidcn op hun toekomstig functioneren in de 
maatschappij. Als lcraar natuurkundc bestccd ik vee! aandacht aan lccfwereld
natuurkunde, dus contextrijkc en voomamelijk kwalitatieve natuurkunde. 

ikkc En vinden lecrlingen dat leuk? 
dom-o De meesten wei, maar er zijn van die studies, wals N, die pcrse met formulcs 

willen werkcn. En dan weet ik betook nict prccies, want ik ben twccdcgraads . 
Maar leuk met 'context omgaan' kan N niet, dus ik weet eigcnlijk niet of hij 
natuurkunde wei in z'n pakkct moet ncmcn . 

3. Docent in het middelbaar onderwijs , bovenbouw (dom-b) 

dom-b : Een belangrijk doc! van hel natuurkundc-ondcrwijs in de bovenbouw is leerlingen 
voor le be reid en op het eindexamen, de toegangspoort tot de univcrsiteit. Pro even 
doen is misschien wei leuk, maar het kost tijd en het is niet echt nodig omdat bet 
er uiteindelijk om gaat dal lcerlingcn de schrificlijke eindexamcnopgaven kunnen 
makcn. lk gcbruik dan ook ccn systcmatische natuurkundemcthodc (M) mel vccl 
ocfcnopgavcn. 

ikkc En vinden lccrlingcn dat leuk? 
dom-b In hct algemcen wei , maar soms Lwijfcl ik wei cens. Ncem nouN. Hij doct nooit 

icts. Rekencn kan hij nict, want dat hcefi hij in de onderbouw of op de school 
kcnnelijk nict gelccrd. Ook in de klas lijkt hij vrij ongelntercsseerd. maar 
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kcnnelijk is hij wei slim. want hij haalt vrijwel altijd een voldocnde voor de 
proefwerken. Met nietsdoen, bedoel ik maar. 

4. Docent in het welenschappelij k onderwijs, natuurkunde (dow-n) 

dow-n : De studie natuurkunde leidt op lot natuurkundig onder10eker. Wij hebben ecn 
gocd bekend staande o pleiding en dat willen we zo houden. Dus gaat hct erom in 
een zo vroeg mogelijk stadium van de propedeuse het kaf van hct koren te 
schcidcn. 

ikke En lukt dat ook? 

dow-n In hct algemcen wei. On1e tcntamcns zijn in princ ipc hetzclfde als vroeger en aan 
de rc~ultatcn kun jc dus duidelijk zien dat net niveau zakt. Wat ze op de 
middelbare school doen weet ik niet , maar als ze hicr binnenkomen, dan wcten 
ze niets en kunncn zc niets, terwijl we loch in het algemeen studenlcn 
binnenkrijgcn mel hoge eindexamcnrcsultatcn. Eigenlijk is gemiddeld minstens cen 
achl nodig , andcr~ gaal het mis. lk gecf cen voorbeeld: Student N begint de studie 
met cen 1cventjc en scoort bij mijn vak 
natuurlijk onvoldoende. Vervolgens is 
hij nog te eigcnwijs om, conform mijn 
advies, naar de HTS te gaan, waar hij 
ongetwijfeld bcter lOU passen ... 

Is er, gezien de uitspraken, icts mis met de 
ondcrwijsvisie van bovenstaande fietieve doccntcn 
en zo ja, wat is er mis (opdracht!)? Zijn hun 
standpunten gcbaseerd op hun e igen 
onder>vijscrvaring als lccrling/student (zo 'n 15-20 
jaar), als docent (onbekend) of op hun didaktische 
kcnnis'? 

Binncn de vakgroep Didaktick Natuurkunde kun 
jc jc verdiepen in ondcrwijs in hct algemecn en in 
hcl hijzonder in onderwijs in de natuurkunde. Je 
kunt er ook vakdidaktisch onderzoek doen. Je 
kunt je o ricnteren op het leraarschap en de 
lerarenoplciding om een docent te worden met een 
onderwijsvisie 66k gebaseerd op d idaktische 
kennis . 

Leerli11g N 


