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Samenvatting 
Op veel scholen in Nederland worden, bij het vak Scheikunde, veel practica 

afgenomen maar uit onderzoek blijkt dat de effectiviteit van deze practica minimaal 

is. Hier ligt dus een kans om het diep leren van leerlingen te stimuleren aan de hand 

van practica. 

Gedurende dit onderzoek is het effect van verschillende mate van openheid van 

practica op het diep leren van leerlingen onderzocht bij een 4HAVO groep. Hierbij 

zijn reguliere practica vergeleken met zogenoemde interventie practica waarbij de 

nadruk lag op het stimuleren van het diep leren van leerlingen.  

Hoewel leerlingen geïntrigeerd lijken door de verschillende aanpak is er geen 

duidelijk verschil aantoonbaar wat betreft het diep leren gedrag van leerlingen. Bij de 

mogelijkheid op een geheel eigen onderzoeksvraag op te stellen, uit te werken en uit 

te voeren, blijken leerlingen nog niet over de juiste vaardigheden te beschikken om 

een effectief practicum op te kunnen stellen en uitvoeren. 

  



Inleiding en aanleiding 
Scheikunde is een vak wat ontstaan is door de nieuwsgierigheid van mensen. 

Empedocles (490 – 430 voor Christus) legde de basis voor scheikunde met de vier 

elementen leer. De alchemisten gebruikte deze basis om de chemie verder uit te 

breiden en aan de hand van ideeën en experimenten ontstond langzaam maar zeker 

de scheikunde.  

Tegenwoordig wordt scheikunde wereldwijd gegeven als vak op de middelbare 

school en wordt door vele leerlingen ervaren als een moeilijk vak (Sirhan, 2007). In 

Nederland maakt het vak Scheikunde onderdeel uit van beide Natuur-profielen. 

Scheikunde is opbouw van verschillende concepten die gebruikt worden als een 

fundering om nieuwe concepten op te bouwen. Een van de lesmethodes die daarbij 

gebruikt kan worden zijn demonstraties en practica. Opvallend genoeg wordt tijdens 

practica meer besteed aan het op de juiste manier uitvoeren van een practica dan de 

ideeën en concepten die schuil gaan achter het practica (Millar, Robin; Abrahams, 

2008). Op mijn eigen school heb ik ook mogen ervaren hoe vaak de nadruk ligt op 

het uitvoeren van een demonstratie of practica in tegenstelling tot het bespreken van 

de achterliggende concepten. Millar en Abrahams (Millar & Abrahams, 2009) 

omschrijven ook dat leraren er van uit gaan dat wanneer de leerlingen op de juiste 

manier het practicum uitgevoerd hebben, zij ook het theoretische concept erachter 

begrijpen. Belangrijk hierbij is dat wij, als docenten, ons moeten realiseren dat 

ideeën niet simpelweg ontstaan zodra leerlingen de juiste handelingen hebben 

uitgevoerd of een fenomeen hebben waargenomen. Hier valt binnen het vak 

Scheikunde, in mijn optiek, nog winst te behalen door het efficiënter inzetten, dat wil 

zeggen het stimuleren van diep leren, van practica. Van belang bij diep leren is 

namelijk intrinsieke motivatie en interesse in het onderwerp van de taak (in dit geval 

een practicum), gericht zijn op het begrijpen van de concepten van het leerdoel, een 

poging om de onderdelen met elkaar te verbinden, nieuwe ideeën horende bij oud 

materiaal en concepten die horen bij alledaagse ervaringen van de leerling (Chin & 

Brown, 2000). Hoewel de eerste 2 lastiger zijn als docent om te beïnvloeden, 

intrinsieke motivatie en interesse in het onderwerp, zijn de laatste aspecten 

(concepten, verbinding, zone van naaste ontwikkeling en alledaagse concepten) 

allemaal te bewerkstelligen tijdens een practicum mits deze goed wordt ingezet en 

ingeleid. Mijn eigen ervaring leert dat er voornamelijk practica worden gedaan 

simpelweg omdat ‘we deze altijd al doen’ en dat door de jaren heen de practica 

verbasteren tot een vorm die wellicht zijn originele leerdoel niet meer haalt.  

Hoewel iedereen zich experimenten kan herinneren van de scheikunde les, is de 

vraag of het doel van de experimenten ook bereikt is. Hoe zet je een demonstratie of 

experiment in zodat niet alleen de ervaring onthouden wordt maar ook het concept 

erachter? Hoe zorg je ervoor dat leerlingen ook begrijpen wat het concept erachter is 

zodat het niet simpelweg een weggegooide les is maar daadwerkelijk begrijpen 

waarvoor het experiment bedoeld was zodat het juist bijdraagt aan je lessenserie. 

 

 



Daarom wordt er in dit onderzoek gekeken naar de juiste inzet van practica om een 

zo hoog mogelijke effectiviteit te behalen om daardoor de leerlingen te stimuleren 

om voor een diepere vorm van leren te gaan. Hiervoor zal in een 4 HAVO klas 

gekeken worden naar het effect van conceptuele practica op het diep leren van 

leerlingen. Dit zal gedaan worden door middel van een nulmeting aan de hand van 

een vragenlijst waarbij de leerstijl van de leerlingen in de 3 klassen vastgesteld zal 

worden. Hierna volgen er 3 ontwerpcycli waarin er telkens een groep leerlingen een 

regulier practicum krijgt en de andere groep het interventie practicum. De resultaten 

die hieruit volgen zullen per groep vergeleken worden maar ook het effect per 

leerling zal geanalyseerd worden, waarbij ook de leerstijl van de leerlingen mee 

genomen zal worden. Na iedere ontwerpcyclus zal er een verbetering worden 

toegepast aan de manier waarop de leerlingen het practicum aangeboden zullen 

krijgen. Aangezien er bij practica veel variatie is qua handelingen en materiaal, zal er 

één opstelling gekozen waar 3 verschillende practica mee uitgevoerd worden zodat 

het effect van de handelingen en het materiaal zo weinig mogelijk van invloed is op 

de resultaten van het onderzoek. 

  



Theoretisch Kader 

Begrippenlijst 
Diepe 
leerstrategie 

Een leerstrategie waarbij de leerling probeert de betekenis 
van concepten te achterhalen, hiervoor zoekt de leerling naar 
patronen en wetmatigheden en gebruikt hiervoor 
bewijsmateriaal en logische argumenten (Entwistle, 2000) 

Oppervlakkige 
leerstrategie 

Een leerstrategie waarbij de leerling de nadruk legt op het 
afronden van taken zonder onderlinge relaties te leggen, het 
gaat niet om het begrijpen van concepten maar het afvinken 
van opdrachten (Entwistle, 2000) 

Kookboek 
practicum 

Strak uitgewerkt practicum zonder mogelijkheid tot eigen 
inbreng (CLACKSON & G., 1992) 

PAAI Practical Activity Analysis Inventory(Millar, Robin; Abrahams, 
z.d.) Ontwikkeld door Millar en Abrahams met als doel om 
practica te analyseren en te verbeteren.  

ASSIST 
vragenlijst 

Approaches and Study Skills Inventory for Students (Tait, 
Entwistle, & McCune, 1998). Een vragenlijst om de 
dominante leerstrategie van een leerling vast te stellen. 

SOLO taxonomie Structure of the Observed Learning Outcome Taxonomy 
(Teaching and Educational Development Institute University 
of Queesnland, 2011). Taxonomie om de mate van 
verwerking van concepten bij leerlingen weer te geven in 5 
verschillende niveaus, namelijk:  

1. Prestructureel 
2. Unistructureel 
3. Multistructureel 
4. Relationeel 
5. Overkoepelend abstract 

Conceptpractica Practica waarbij het ontwikkelen van begrip van het concept 
central staat, hierbij word took de Kennis en het begrip van 
de natuurwetenschappelijke wereld ontwikkeld.(Millar & 
Abrahams, 2009) 

  



Hoe onderscheiden de verschillende practica zich binnen de Bèta vakken? 
De voornaamste reden om practica te verwerken binnen het bèta onderwijs is om 

een connectie te leggen, namelijk tussen de leefwereld (het tast- en observeerbare) 

en de natuurwetenschappelijke concepten (niet zichtbare onderdelen en gedragen). 

De mate waarin deze terug komen gedurende een practicum, hangt zeer af van het 

soort practicum. Denk bijvoorbeeld aan het onderzoeken van stofeigenschappen, 

hierbij liggen de leefwereld en de natuurwetenschappelijke concepten dicht bij elkaar 

met de nadruk op wat zich afspeelt en te observeren is in de leefwereld. Een 

onderzoek naar reactiesnelheid daarentegen legt de nadruk meer op de 

natuurwetenschappelijke concepten en de gevonden resultaten dienen om de eerder 

genoemde concepten te verhelderen. Millar en Abrahams (Millar & Abrahams, 2009) 

verdelen daarom practica in 3 groepen aan de hand van het hoofd leerdoel, 

namelijk: 

A. Helpen ontwikkelen van de natuurwetenschappelijke ideeën, theoriën en 

modellen die gebruikt worden om fenomenen te omschrijven 

B. Leren gebruiken van wetenschappelijke apparaten of technieken om een 

wetenschappelijke procedure uit te voeren 

C. Aanleren en ontwikkelen van een wetenschappelijke benadering voor 

onderzoek, verkrijgen en evalueren van data en verwerken van data om 

conclusies te trekken  

Opvallen hierbij is dat practica van type A en B zeer voorkomend zijn binnen het 

voortgezet onderwijs, echter type C valt hier vaker buiten en als deze al gebruikt 

wordt dan is het voornamelijk voor assessments in plaats van het stimuleren van 

conceptueel begrip of het evalueren en kritisch bekijken van gegeven bewijzen. 

Hierbij is opvallend dat er vaak gebruikt wordt gemaakt van een stappenplan wat 

leerlingen moeten volgen of dat het practicum erg docent gestuurd is. De nadruk ligt 

voornamelijk om wat er gedaan moet worden dan het natuurwetenschappelijke 

concept achter het practica. Leraren hebben het gevoel dat een practicum geslaagd 

is op het moment dat alle leerlingen de stappen op de juiste manier hebben 

uitgevoerd, welke ideeën de leerlingen heeft opgedaan of welke concepten er achter 

zaten en of de leerling deze ook ervaren heeft is daarbij niet belangrijk. Zoals eerder 

aangegeven is het voornaamste doel van een practicum de koppeling tussen de 

leefwereld en de concepten binnen de natuurwetenschap. De huidige inrichting van 

de practica zoals hierboven beschreven blijft echter in de leefwereld steken en geeft 

geen ruimte voor de ideeën en concepten. Practica waarbij de nadruk ligt op de 

natuurwetenschappelijke concepten hebben hoogstwaarschijnlijk het meest effect 

wat betreft diep leren bij leerlingen in tegenstelling tot practica waarbij het doel 

simpelweg is iets te zien, en onthouden, van een waarneembaar feit. Bij zulke 

practica is de verwachten dat het  voor leerlingen lastig is zelf gebruik te maken van 

of ontwikkelen van ideeën die helpen bij het begrijpen van de ondernomen activiteit 

die uiteindelijk zullen leiden tot leren. Practica waarbij deze ondersteuning is 

opgenomen worden verwacht meer te stimuleren tot diep leren. 

  



De PAAI (zie PAAI (origineel)), opgesteld door Millar en Abrahams, staat voor 

Practical Activity Analysis Inventory, een inventarisatie middel om de effectiviteit van 

practica vast te stellen en te verbeteren. De PAAI bestaat uit 5 ontwerpeisen, 

namelijk: 

1. Leerdoel 

2. Ontwerp 

3. Presentatie 

4. Leerbehoefte 

5. Assessment 

De eerste ontwerpeis, het leerdoel, is bedoeld om vast te stellen wat voor een soort 

practicum er uitgevoerd gaat worden. Hierbij is het van belang, stellen Millar en 

Abrahams, om 1 leerdoel te hebben. De leerdoelen zijn opgesplitst in 3 groepen, 

namelijk conceptpractica, handelingspractica of onderzoekspractica. Per soort kan er 

dan nog gespecificeerd worden welk subdoel (of welke subdoelen) nog aan bod 

komen. De tweede ontwerpeis, het ontwerp, kijkt naar de manier waarop leerlingen 

het practicum aangeboden krijgen. Hierbij wordt gekeken naar de openheid, de 

structuur, het belang van wetenschappelijke ideeën en wat leerlingen moeten ‘doen’ 

met de ideeën. De derde ontwerpeis, de presentatie, behandelt de manier waarop 

de leerlingen het practicum te toegelicht krijgen en hoe het practicum afgehandeld 

wordt. De vierde ontwerpeis, de leerbehoefte, is een oordeel van de docent hoe 

groot de leerbehoefte is bij het practicum. De laatste ontwerpeis, de assessment, is 

een controle voor de docent zelf om na te gaan in welke mate het practicum effectief 

was voor de leerling. Hierbij wordt gekeken naar de uitvoering maar ook of de 

leerlingen geleerd hebben wat ze moesten leren. 

 

  



Welke ontdekkingen zijn er wat betreft verwerking, retentie en motivatie als het gaat 

om practica? 
Practica binnen de Bèta vakken worden gegeven in de hoop leerlingen tot diepere 

inzichten te laten komen wat betreft de vakken op een dusdanige manier dat 

leerlingen ook een daadwerkelijk beeld hebben bij, over het algemeen, abstractere 

theorie in de hoop dat ze hierdoor gemotiveerd raken en blijven. De praktijk lijkt 

echter een ander beeld te laten zien zoals besproken in eerder uitgevoerde 

onderzoeken(Loermans, 2013) (Vaart, 2017). Er wordt hier van leerlingen gevraagd 

om kritisch te denken, vooruit te denken, een context te vinden om de opgedane 

kennis aan te koppelen, reflecteren over het practicum en verbeteringen kunnen 

bedenken. Hoewel er altijd leerlingen zijn die in 1 of meerdere gebieden beter 

ontwikkelt zijn dan gemiddeld, is het dus van belang dat er voor de leerlingen een 

omgeving gecreëerd wordt waarbij deze manier van werken en denken gestimuleerd 

wordt zonder dat het practicum, of de practica, niet tijdrovend maar beeldend zijn en 

niet overgecompliceerd. Entwistle (Entwistle, 2000) noemt enkele manieren waarop 

diep leren gestimuleerd kan worden bij leerlingen: 

1. Aanrijking van overkoepelende doelen over open onderwerpen met duidelijke 

doelstellingen 

2. Koppelen aan eerder opgedane kennis 

3. Verklaren van betekenissen en opwekken van interesse 

4. Aanmoedigen van metacognitieve oplettendheid en stimuleren van 

verantwoordelijkheid nemen in het eigen leerproces 

5. Formatieve assessments om de ontwikkeling van begrip te stimuleren 

6. Criteria benoemen waarin de niveaus van begrip worden beschreven 

7. Beoordelen zodat begrip van concepten bevorderd en beloond wordt 

De eerste ontwerpeis wat Entwistle noemt maakt al duidelijke dat een kookboek 

practicum niet diep leren stimuleert. Leerlingen worden niet meer gevraagd om na te 

denken maar eerder aangemoedigd om opdrachten op te volgen. Doordat leerlingen 

meer bezig zijn met het opvolgen van de stappen in plaats van het leerdoel achter 

het practicum missen zij vaak de kans om tot diep leren te komen.  

Het tweede ontwerpeis is zowel practicum- als leraar afhankelijk. Op het moment dat 

een practicum aansluit op een eerder gegeven practicum of juist direct na de theorie 

die bij het practica hoort dan zal de koppeling eerder gelegd worden door leerlingen. 

Mocht dit losstaan van eerder gegeven theorie of practicum dan is het zaak dat de 

leraar de leerling helpt de koppeling te leggen met eerder opgedane kennis.  

Afhankelijk van het soort practicum dat gegeven wordt is de derde ontwerpeis, over 

het algemeen, geen probleem. Vele practica hebben een kenmerkend fenomeen of 

gebeurtenis wat maakt dat leerlingen in ieder geval geïnteresseerd zijn, hierbij kan 

gedacht worden aan een explosie, het maken van een lekker ruikend ester uit het 

stinkende boterzuur, enzovoorts. De vraag hierbij blijft wel of ze er daadwerkelijk ook 

wat van opsteken of niet. 

Als er uit wordt gegaan van ‘kookboek’ practica dan kan gesteld worden dat de 

vierde ontwerpeis weinig tot niet tot uiting komt. Het is lastig voor leerlingen om 

verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces op het moment dat zij daar 

weinig over in te brengen hebben. Uiteraard kennen wij hierin allemaal de 



uitzonderlijke leerling (of leerlingen) die van nature al deze verantwoordelijkheid 

nemen maar de grotere meerderheid zal hierbij geholpen moeten worden. Practica 

geven in de vorm van grotere projecten kan hierbij de uitkomst geven. Zodra 

leerlingen ervaren keuzevrijheid binnen een practica te hebben dan wordt het meer 

hun eigen proces en zullen zij hierin ook meer verantwoordelijkheid nemen. 

Bij de meeste kookboek practica wordt de nadruk meer gelegd op hoe de stappen 

worden ondernemen in plaats van de achterliggende gedachte bij deze stappen. Dit 

maakt dat de vorm belangrijker wordt dan het idee dat erachter ligt. De laatste 3 

punten die Entwistle aanhaalt benadrukken ook het belang van de concepten in 

tegenstelling tot de manier waarop. Wanneer er te veel nadruk wordt gelegd op de 

manier waarop leerlingen werken in plaats van de gedachten die zij daarbij hebben 

dan is er sprake van een ander soort effectiviteit bij practica, wat onder verder 

besproken zal worden. 

 

  



Welk soort practica leidt tot een zo hoog mogelijke trap van verwerking in de SOLO 

taxonomy? 
Tijdens het ontwikkelen en evalueren van een praktische activiteit loopt de 

ontwikkelaar tegen 2 soorten effectiviteit aan (zie figuur 1, (Millar & Abrahams, z.d.)). 

De ontwikkelaar heeft een bepaald leerdoel in gedachte, hierbij wordt deze 

beïnvloed door zijn kijk op wetenschap, wat leren in houdt en de didactische en 

pedagogische invloeden. De ontwikkelaar vormt het leerdoel om in een praktische 

leeractiviteit en geeft aan wat de verwachtingen zijn van de leerlingen gedurende 

deze praktische leeractiviteit. Wederom spelen dezelfde invloeden een rol, aan de 

hand van het concept wat als doel gesteld is evenals de ontwikkelaars gedachten 

over de klas die in gedachte is genomen, qua leeftijd, niveau, praktische ervaring en 

dergelijke, wordt er een opdracht geformuleerd waarmee gepoogd wordt het leerdoel 

over te brengen op de leerlingen. 

Zodra de leerlingen deze opdracht hebben gekregen, kan er geobserveerd worden 

wat de leerlingen daadwerkelijk doen. Ook hierbij spelen er verschillende invloeden 

een rol die beïnvloeden hoe leerlingen de opdracht interpreteren en dus ook 

uitvoeren. Enkele van deze invloeden zijn het begrip van de leerlingen wat betreft 

wetenschap en wetenschappelijke vakken (denk hierbij aan het begrip van het 

onderwerp waar het onder valt, de praktische vaardigheden om te werken met de 

apparatuur, etc.), de opvattingen van de leerlingen als het gaat om wat leren inhoudt 

en de context van de opdracht. Tijdens het observeren van de praktische 

leeractiviteit wordt duidelijk wat er nog verbeterd kan worden aan de opdracht zodat 

de leerlingen de opdracht uitvoeren zoals deze bedoeld is. Dit is de eerste en meest 

simpele vorm van effectiviteit: de overeenkomst tussen wat de ontwikkelaar wilde dat 

de leerlingen zouden uitvoeren of ervaren en wat er daadwerkelijk uitgevoerd en 

ervaren wordt. 

Als het gaat om de effectiviteit van een praktische leeractiviteit dan is de intentie om 

leerlingen te stimuleren tot diep leren. Dit betekent dat we ons meer bezig houden 

met de vraag of de leerlingen door middel van de praktische leeractiviteit ook 

geholpen worden te leren wat de ontwikkelaar in gedachte had als leerdoel bij het 

ontwikkelen van de opdracht, dit is wat we noemen effectiviteit type 2. Leren kan 

hierbij omschreven worden als ‘leren praten op nieuwe manieren’ en om 

wetenschappelijke kennis te gebruiken om te praten over alledaagse fenomenen. 

Solomon (1983) beschrijft het op een vergelijkbare manier als ze zegt dat studenten 

hun vaardigheid ontwikkelen om nieuwe manieren van uitleg op individueel niveau te 

gebruiken, en dat ze vervolgens de nieuwe informatie op sociaal niveau 

reorganiseren en reconstrueren. Tytler (2002) geeft aan dat als school 

wetenschappelijke kennis meerwaarde moet hebben voor leerlingen, dan is het van 

belang dat er continue gekoppeld moet worden tussen schoolervaringen en het 

sociale aspect van wetenschappelijke kennis. Wells en Mejia-Arauz (2006) hebben 

geconstateerd dat er een toenemende overeenstemming is tussen degenen die de 

activiteiten in de klas bestuderen ofwel dat leren waarschijnlijk het meest effectief is 

wanneer studenten actief betrokken zijn bij de dialogische constructie van 

betekenissen die belangrijk voor hen zijn. 

 



Om na te gaan in hoeverre leerlingen geleerd hebben van de verschillende soorten 

practica worden hun antwoorden geanalyseerd aan de hand van de SOLO-

taxonomie (Structure of the Observed Learning Outcome) omschreven door Bigss 

en Collis (1982) en later ontwikkeld door hen (1991). De SOLO-taxonomie (zie figuur 

1) omschrijft 5 niveaus waarop een leerling zijn antwoord kan geven en hoeverre 

een leerling relaties kan leggen tussen de wetenschappelijke principes en ideeën. 

De 5 niveaus zijn: 

1. Prestructural 

Delen van losse en ontoereikende informatie. 

2. Unistructural 

Focus op 1 relevant concept, hierbij kunnen simpele relaties gelegd worden. 

3. Multistructural 

Meer dan 1 relevant concept is aanwezig in het antwoord, verdere geen 

integratie tussen de andere concepten. 

4. Relational 

Er vindt integratie plaats tussen de relevante gegevens en relaties in het 

algeheel. 

5. Extended abstract 

Er kan gegeneraliseerd worden en de principes en ideeën kunnen gebruikt 

worden in andere, soortgelijke, situaties. 

 

 

Figuur 1 SOLO taxonomie van Biggs en Collis (1991) 

Je zou ook kunnen zeggen, volgens Biggs (Biggs, 1996),dat een leerling die een 

prestructureel antwoord (niveau 1) geeft, heeft het onderwerp niet juist aangepakt. 

De leerling weet niet wat er verwacht werd en heeft het concept dus ook niet 

begrepen.  

Een leerling die een unistructureel antwoord (niveau 2) geeft, heeft 1 of wellicht 2 

aspecten van het onderwerp begrepen en deze ook gebruikt en toegelicht. 

Op het moment dat een leerling een multistructureel antwoord (niveau 3) geeft, dan 

heeft deze meerdere aspecten van het onderwerp begrepen en geleerd maar 

behandeld deze apart van elkaar. De leerling heeft dus wel geleerd maar kan nog 

geen onderlinge relaties aangeven. 

Een relationeel antwoord (niveau 4) wil zeggen dat de componenten zijn 

geïntegreerd in een coherent geheel, waarbij ieder onderdeel toevoegt aan het 

algehele begrip. De leerlingen kan dus onderlinge relaties vinden die helpen tot een 

beter begrip te komen. 



Op het moment dat een leerling het behandelde onderwerp in zijn geheel heeft 

begrepen en kan gebruiken bij een ander onderwerp, ofwel de relaties binnen het 

onderwerp zo abstract kan zien en dus het achterliggende concept begrijpt en kan 

toepassen dan spreken we van een verlengde abstractie (niveau 5).  

Deze 5 niveaus kunnen op hun beurt gebruikt worden als beoordelingen, hierbij is 

niveau 1 een onvoldoende en wordt er veel meer werk gebracht. Waarbij niveau 5 

een leerling het volledig heeft begrepen en toegepast en komt dus neer op een 

uitstekend ofwel het hoogst haalbare. Hierbij zou er nog gekeken kunnen worden 

naar iets uitgebreidere beoordeling binnen in deze 5 niveaus.  

Door te kijken naar deze 5 niveaus van begrip is het voor docenten gemakkelijk om 

te specificeren wat leerlingen moeten doen zodat zij kunnen demonstreren op welk 

niveau van begrip zij zich bevinden. Het is van belang dat een docent duidelijk kan 

aangeven hoe een leerling zou moeten presteren om specifiek aan te kunnen tonen 

wat het hoogst haalbare niveau van begrip voor de leerling is in plaats van wanneer 

de leerling vindt genoeg gehaald te hebben. Criteria plaatsen in deze termen zorgen 

ervoor dat zowel de lesdoelen als leerdoelen duidelijk worden voor docent en 

leerling.  

Op het moment dat de criteria, waarin een leerling gestimuleerd wordt een zo hoog 

mogelijk begripsniveau te halen, duidelijk geformuleerd zijn dan helpt dit ook in het 

ontwikkelen van onderwijs/leer activiteiten (OLA). De meest gekozen OLA zijn 

luisteren, interpreteren, begrijpen, aantekeningen maken en reflecteren (wat deze 

laatste ook mag betekenen voor leerlingen). Dit maakt dat leerlingen vooral 

informatie ontvangen in plaats van er zelf actief mee bezig zijn, de leerling wordt 

hierin niet geactiveerd of uitgedaagd laat staan dat leerlingen bevraagd worden naar 

hun interpretaties. Practica zijn al een stap in de juiste richting, dat wil zeggen dat 

leerlingen hierin gedwongen worden zelf actief te zijn maar de mate waarin zij actief 

hoeven te zijn kan daarin erg verschillen. Het is hierbij belangrijk om onderscheid te 

maken tussen simpelweg de instructies opvolgen en daadwerkelijk concepten op 

doen door het gegeven werk. Hierbij is het ook van belang om de volgende zaken in 

je achterhoofd te houden als het gaat om het ontwikkelen van OLA, namelijk: 

1. De docent heeft een grote invloed als het gaat om formele onderwijs 

activiteiten zoals: uitleg geven, opdrachten in de les, practica, excursies en 

dergelijke. Hierbij kan de docent gebruik maken van coöperatieve 

werkvormen zoals discussiegroepen, brainstormsessies, etc. Zodra deze 

vormen zijn ingezet wordt de rol van de groep in zijn geheel 

belangrijker(Saberton, 1985). 

2. Peer-gestuurde activiteiten zijn zowel formele, door de docent geïnitieerd, als 

informele, ofwel waarbij leerlingen buiten de les om samenwerken, die beide 

een positief effect hebben als het gaat om leren(Tang, 1993). 

3. Zelf gestuurde activiteiten, dit omvat alles onder de noemer van zelfstandig 

leren en studeren, zoals samenvatten, aantekeningen maken, algemene 

studie vaardigheden en metacognitieve strategieën. 

 



Dit wil zeggen dat zowel de spontane leeractiviteiten van de leerling net zo belangrijk 

zijn in een constructivistisch onderwijs kader als de activiteiten die starten als reactie 

op het onderwijs; de term “onderwijs/leer activiteit” oftewel OLA is bedoeld om 

nadruk te leggen op beide kanten. Dit betekent dat het aanleren van 

studievaardigheden net zo belangrijk is als het aanreiken van onderwijsactiviteiten.  

 

  



Wat is het effect van verschillende soorten practica op de motivatie van de leerlingen 

binnen het vak scheikunde? 
Het primaire doel van practica bij natuurwetenschappelijke vakken is het vergroten 

van het begrip binnen de vakken. Door middel van verschillende ‘onderzoeken’ 

worden leerlingen een kapstok geboden waaraan zij de natuurwetenschappelijke 

concepten aan kunnen koppelen. Een secundair doel is tevens het motiveren van 

leerlingen voor natuurwetenschappelijke vakken.  

Als het gaat om motivatie dan wordt er veelal gesproken over intrinsiek of extrinsiek 

gemotiveerd. Intrinsiek gemotiveerd wil zeggen leerlingen die plezier beleven aan 

leeractiviteiten en waarbij de motivatie om aan de slag te gaan vanuit de leerling zelf 

komt, wat over het algemeen bestempeld wordt als ‘goed’. Extrinsiek gemotiveerde 

leerlingen zijn de leerlingen die leren zelf niet als  het doel zien maar als een middel 

om een ander doel, denk aan hoge cijfers, te bereiken. De motivatie bij extrinsiek 

gemotiveerde leerlingen komt dus niet vanuit een interesse om te leren maar eerder 

vanuit een behoefte om andere tevreden te stellen. Deze vormen van motivatie 

kunnen verder uitgewerkt worden tot 4 motivatieprofielen (zie figuur 2), namelijk 

externe verplichting, interne verplichting, persoonlijk belang of passie. De laatste 2 

soorten motivatie, persoonlijk belang en passie, worden gezien als optimaal 

aangezien hier de leerling zelf ook het gevoel heeft baat te hebben bij het 

doorgronden van de leerstof. In de eerste 2 gevallen, externe en interne verplichting, 

werkt een leerling vanuit een behoefte om iemand anders tevreden te stellen. 

 

Figuur 2 Soorten motivatie van Deci en Ryan (2000) 

Uit het studiemotivatieonderzoek is gebleken dat autonome of welwillende motivatie 

gerelateerd is met (a) hoger psychologisch welzijn, (b) betere resultaten en (c) meer 

zelfstandig leren zoals dat tot uiting komt in meer gebruik van metacognitieve 

strategieën, bv. planning, het leveren van grotere inspanningen, meer volharding, 

minder uitstelgedrag en meer diepgaand leren. Daarentegen is gebleken dat 

gecontroleerde of verplichtende motivatie voorspellend is voor een hele waaier 

negatieve leeruitkomsten, vooral op het vlak van zelfstandig leren, zoals het gebruik 

van slechte coping strategieën bij school falen, het verminderd gebruik van gunstige 

metacognitieve strategieën, zoals concentratie en efficiënt tijdsbeheer, toenemende 



testangst, het gebruik van oppervlakkige verwerkingsstrategieën, meer uitstelgedrag 

en meer drop-out en lagere resultaten (Sierens & Vansteenkiste, 2009).  

Om als docent er voor te zorgen dat de autonome motivatie bij leerlingen 

gestimuleerd wordt moet er rekening gehouden worden met 3 psychologische 

basisbehoefte, namelijk: 

1. Behoefte aan autonomie 

2. Competentie 

3. Relationele verbondenheid 

Met behoefte aan autonomie wordt bedoeld dat leerlingen ervaren dat ze een keuze 

hebben en vrijheid als het gaat om de uitvoering van een leeractiviteit. De behoefte 

aan competentie verwijst naar succesmomenten bij leerlingen, ofwel een leerling 

moet het gevoel hebben dat het leerdoel voor de leerling ook haalbaar is voor de 

betreffende leerling. Relationele verbondenheid wil zeggen dat er een gevoel van 

teamwork bestaat zowel met de medeleerlingen als met de leraar, het werken naar 

een gemeenschappelijk doel versterkt de autonome motivatie bij leerlingen. 

Samenvattend wil dit zeggen dat de leraar een omgeving moet creëren waarin 

autonomieondersteuning, structuur en betrokkenheid centraal staat.  

Door leren als hoogste doel gedurende de les te stellen in plaats van competitie en 

beoordeling, neigen leerlingen sneller naar een autonome vorm van motivatie. Net 

als toelichten wat de meerwaarde is voor de leeractiviteit  door de leraar zorgt een 

toename in de autonome motivatie van leerlingen. Tevens kan de betrokkenheid van 

leerlingen vergroot worden door als docent leeractiviteiten te ontwikkelen die 

optimaal uitdagend zijn voor leerling, met als gevolg dat leerlingen hun eigen 

vakkennis kunnen toetsen en vergroten. Gedurende de leeractiviteit moet de leraar 

zorgen voor de juiste handvaten en feedback zodat de leerlingen aangespoord 

worden om hun leerdoelen te halen. Over het algemeen wordt gedacht dat leerlingen 

alleen activiteiten uitvoeren waarvan zij zelf het idee hebben dat ze deze kunnen 

uitvoeren, wat de leraar als taak geeft om de nadruk niet te leggen op resultaten die 

behaald moeten worden maar juist op de manier waarop een bepaalde activiteit of 

opdracht door de leerling zelf behaald kan worden.  

Naast autonomie en competentie, is voor leerlingen het gevoel van saamhorigheid 

van groot belang en vergroot de kans dat een leerling een bepaald concept of lesstof 

zal verinnerlijken. Mensen hebben de behoefte om onderdeel uit te maken van een 

groter geheel en willen graag het gevoel hebben dat zij hierbij begrepen en 

ondersteunt worden door de contacten in de directe omgeving. Tijdens de les, en in 

de klas, is dit dus gerelateerd aan de leraar en de leerlingen om hem of haar heen. 

Een leraar die door leerlingen als aardig en begripvol gezien wordt (en dus ook 

gerespecteerd), zal sneller een autonoom gemotiveerde klas kunnen creeren dan 

wanneer dit niet het geval is. Leerlingen die zich geaccepteerd voelen in de klas en 

een positieve band hebben met een leraar zullen veel sneller de ‘vervelende’ 

opdrachten die bij leren betrokken zijn ondernemen. In tegenstelling tot leerlingen 

die zich niet betrokken of zelfs afgewezen voelen zijn eerder geneigd om alleen te 

reageren op consequenties en autoriteit (Niemiec & Ryan, 2009). 



Onderzoeksvraag 
Wat is het effect van conceptpractica op het diep leren van leerlingen van 4 HAVO 

bij het vak Scheikunde? 

Deelvragen  
1. In welke mate stimuleren de conceptpractica, zoals ze momenteel gegeven 

worden bij het vak Scheikunde aan 4 HAVO, diep leren? 

2. Wat is het effect van het gebruik van de PAAI van Abrahams en Millar(Millar & 

Abrahams, z.d.) op het diep leren van de leerlingen van 4 HAVO?  



Methode 
De huidige 4 HAVO klas bestaat uit 38 leerlingen, hierbij worden voornamelijk 

‘kookboek’ practica gegeven. De leerlingen hebben in de eerste tot aan de derde 

klas in een heterogene klas gezeten, dat wil zeggen VMBO-TL, HAVO en VWO 

gemengd, en aan de hand van periode onderwijs Scheikunde in de onderbouw 

gevolgd. Hierbij krijgen de leerlingen de stappen voorgelegd die zij moeten volgen 

en achteraf wordt het practica besproken. Wat er tussendoor bij de leerlingen 

gebeurt is niet vast gelegd. 

Tijdens het onderzoek zal het vergroten van effectiviteit van practica omtrent diep 

leren centraal staan. Hierbij zal gewerkt worden volgens de ontwerpcyclus van 

Verhagen en Plomp (Verhagen & Plomp, 1989), hieronder weergegeven in figuur 1. 

 

De eerste stap van de ontwerpcyclus is een analyse van het probleem in de huidige 

situatie. Dit betekent dat er gekeken wordt hoe de practica tegenwoordig gegeven 

worden op middelbare scholen. Dit zal gebeuren aan de hand van de volgende 

onderzoeksmethode: 

- Literatuuronderzoek met betrekking tot practica op de middelbare school 

- Praktijkonderzoek van collega studenten met betrekking tot SOLO niveaus 

van leerlingen met betrekking tot verschillende soorten practica 

- Praktijkinformatie over practica op middelbare scholen volgens bèta docenten 

met behulp van een interview 

  

Figuur 3 ontwerpcyclus van Verhagen en Plomp 



De tweede stap bestaat uit het ontwerpen van een practicum, hierbij zal rekening 

gehouden woorden met de interventie van Millar en Abrahams voor het vergroten 

van de efficiëntie bij practica. (Millar & Abrahams, 2009). Hun analyse richt zich op 

de volgende aspecten: 

1. Doel van het practicum 

2. Opzet van het practicum 

3. Presentatie van het practicum 

4. Leerdoel van het practicum 

Vervolgens zal in stap 3 een practicum aangepast worden, waarbij 1 klas de 

originele versie krijgt zoals deze in het schoolboek staat en de andere klas de 

aangepaste versie volgens de analyse van Millar en Abrahams. 

Na afloop van ieder practicum volgt er een assessment, stap 4 evaluatie, van de 

effectiviteit van de gegeven practica. Hierbij zal gekeken worden naar 4 punten, 

namelijk: 

1. Vragenlijst over de leeraanpak van leerlingen 

2. Vragenlijst effectiviteit 1 

3. Vragenlijst effectiviteit 2 

4. Analyse met behulp van SPSS van antwoorden van leerlingen aan de hand 

van SOLO Taxonomy 

De vragenlijst over de leeraanpak zal fungeren als een nulmeting waarin gekeken 

wordt naar de leeraanpak van de leerlingen in beide klassen. De vragenlijst omhelst 

de volgende aspecten: 

1. Diep leren, onderverdeeld in: 

a. Intrinsieke interesse 

b. Werkhouding 

c. Verbanden leggen 

d. Willen begrijpen 

2. Oppervlakkige aanpak 

a. Faalangst 

b. Streven naar de eisen 

c. Minimaliseren van leertijd 

d. Memorisatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
De vragenlijst over de leerstrategie bestaat uit 23 vragen die beantwoord worden 
door een score te geven van 1 tot en met 5, waarbij 1 ‘volledig oneens’ betekent en 
5  ‘volledig mee eens’ betekent. Hierbij zijn er 2 hoofdcategorieën, namelijk: 
oppervlakkig leren en diep leren. De vragen waren als volgt verdeeld: 

- Bij oppervlakkig leren horen de vragen 1, 3, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 20 en 22 
- Bij diep leren horen de vragen 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 16, 18, 19, 21 en 23 

Zowel bij oppervlakkig leren als bij diep leren zijn de categorieën, en dus de vragen, 
nog verder opgesplitst kijkende naar motivatie en strategie. Zo kom je uiteindelijk op 
4 categorieën: 

1. Diepe motivatie (intrinsiek gemotiveerd) 
2. Diepe strategie 
3. Oppervlakkige motivatie (extrinsiek gemotiveerd) 
4. Oppervlakkige strategie 

 
De totaalscores zullen, met behulp van SPSS, geanalyseerd worden naar de 2 
leerstrategieën en de 4 subcategorieën die daarbij horen. 
 
Voor effectiviteit 1 (Hebben de leerlingen gedaan wat de docent wilde dat ze deden 

en zagen ze wat de docent wilde dat ze zagen?) zullen de volgende vragen 

beantwoord worden(Millar & Abrahams, 2009): 

1. Wisten de leerlingen hoe ze het materiaal moesten gebruiken? 

2. Konden de leerlingen het glaswerk, opzet en het materiaal op een juiste en 

veilige manier gebruiken? 

3. Konden de leerlingen de apparaten met genoeg precisie gebruiken die nodig 

was voor de observaties en metingen? 

4. Konden de leerlingen de routine procedures die nodig waren uitvoeren? 

5. Konden de leerlingen de geschreven of gesproken instructies juist opvolgen? 

6. Observeerden de leerlingen de effecten of uitkomsten die de docent in 

gedachten had? 

7. Konden leerlingen het doel van de activiteiten uitleggen als dit gevraagd zou 

worden? (waar doen ze het voor) 

8. Praatten de leerlingen over de activiteit met de juiste wetenschappelijke 

termen en concepten die de docent wilde dat ze gebruikten? 

Bij effectiviteit 2 (Hebben de leerlingen geleerd wat de docent wilde dat ze leerde?) 

horen de volgende 2 vragen: 

1. Hoeveel leerlingen kunnen terughalen wat ze gedaan hebben en de 

hoofdzaken die ze hebben geobserveerd? 

2. Hoeveel leerlingen hebben een beter begrip gevormd van de concepten die 

het practicum zou moeten toelichten? 

Tevens worden de antwoorden van leerlingen geanalyseerd en zal er een SOLO 

niveau aangekoppeld worden. Aan de hand van het SOLO niveau zal er gekeken 

worden in hoeverre de aangepaste aanpak zorgt voor een minder oppervlakkig 

begrip van leerlingen en stimuleert tot diep leren.  

  



Het onderzoek zal gestart worden met een nul meting aan de hand van een 

vragenlijst waarmee de leerstijl van de leerlingen in kaart zal worden gebracht. De 

resultaten van de vragenlijst worden uitgedrukt in een score van 1 tot en met 5 

waarbij 1 staat voor ‘zo werk ik nooit’ en 5 voor ‘zo werk ik altijd’ met als doel om de 

leerstijl van de leerling te vergelijken met de uitkomsten van de practica.  

Het uitvoeren zal plaatsvinden in 3 cycli telkens bestaande uit de volgende fases: 

1. Analyse 

2. Ontwerp 

3. Prototype 

4. Evaluatie 

Hierbij worden telkens 2 nieuwe willekeurige groepen gemaakt worden aan de hand 

van de 3 klassen van dit niveau met nagenoeg dezelfde groepsgrootte, waarbij 1 

groep een regulier practicum krijgt en de andere groep het interventie practicum. De 

uitwerkingen van de leerlingen bij de practica zullen uitgedrukt worden van 1 tot en 

met 5, waarbij 1 staat voor het eerste SOLO niveau namelijk prestructureel 

(Prestructural) en 5 voor het laatste SOLO niveau namelijk overkoepelende 

abstractie (Extended Abstract) om de mate van diep leren weer te geven. De 

resultaten van de analyse zullen gekoppeld worden aan het soort practicum wat de 

leerlingen hebben uitgevoerd evenals hun persoonlijke leerstijl om de effectiviteit zo 

goed mogelijk in kaart te brengen. Hierbij veranderen de reguliere practica 

gedurende de 3 ontwerpcycli niet en zullen alleen de interventie practica aangepast 

worden door de openheid van de interventie practica te variëren.  

Aangezien er veel verschillende soorten practica uit te voeren zijn binnen het vak 

Scheikunde waarbij ook verschillende soorten handelingen en materialen aan bod 

komen, is er in dit onderzoek gekozen om een en dezelfde opstelling te gebruiken 

voor de 3 ontwerpcycli. Deze keuze is gemaakt om de invloed van verschillende 

soorten handelingen en materialen zo constant mogelijk te houden, zodat de invloed 

op de resultaten minimaal is. 

 

 

 

 

  



Eerste ontwerpcyclus 

Stap 1: Analyse 
In de eerste ontwerpcyclus zal in de eerste stap gekeken worden naar de huidige 

situatie van practica op middelbare scholen. Hierbij worden ervaringen van collega 

docenten besproken, onderzoek van collega studenten op de TUe in Eindhoven 

evenals bevindingen die in de literatuur besproken worden. 

 

Ervaringen collega docent Scheikunde 

Praktijk hoort bij een vak als scheikunde naar mijn mening!  

Ga in gedachte terug in de tijd en zie dat alle theorie die wij nu hebben 

oorspronkelijk begonnen is met een verschijnsel. Vanuit dit verschijnsel is men zich 

gaan afvragen hoe dit zo kon gebeuren en is dit gaan onderzoeken.  

Praktisch onderzoek waarbij er steeds variabelen werden gemaakt en er steeds 

meer helder werd over de opbouw van diverse stoffen.  

Tegenwoordig gaan we veelal van de bestaande theorie uit en vertellen de 

leerlingen dat het zo is omdat het in het boek staat. Naar mijn idee zouden leerlingen 

juist uitgedaagd moeten worden om zelf een verklaring te bedenken bij een 

verschijnsel. Dit kun je mooi doen door de leerlingen het verschijnsel te laten ervaren 

en bedenken waarom iets gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan iets relatief eenvoudigs 

zoals een verkleuring van een indicator. Wat betekend dat nu en wat zou deze 

verkleuring kunnen veroorzaken. Daarbij hoeft er nog niet meteen te worden 

ingegaan op de werken van de indicator maar meer om de betekenis. Of bij een 

volledige verbranding. Waarom beslaat een stukje glas bij de volledige verbranding?  

Al die kleine experimenten dagen de leerlingen uit om zelf na te denken. 

Reproduceren van bestaande theorie bevordert volgens mij het zelf denken niet. 

Daarnaast brengen de experimenten de scheikunde ook naar de dagelijkse praktijk. 

Bijvoorbeeld een klein experimentje met het aantonen van zetmeel in aardappelen. 

Er zullen vast leerlingen zijn die thuis het gesprek met ouders aangaan over wat er 

daadwerkelijk in hun voeding zit dat er op tafel staat.  

Terug naar de lespraktijk: 

In de lessen ben ik een groot voorstander van experimenten. Vooral tijdens de 

periode fenomenologisch werken. Hiermee probeer ik de leerlingen uit te dagen om 

zelf te gaan denken. Ga ik in de bovenbouw over moleculen, atomen en andere 

kleine deeltjes spreken gebruik ik (demo-) experimenten vaak om de theorie te 

bevestigen. Heel leuk om te vertellen dat er ionen in een oplossing zitten en deze 

kunnen neerslaan. Maar het beklijft vaak veel beter wanneer dit beleefd is.  

Kortom: voor mij zijn er geen goede scheikundelessen geen scheikunde zonder 

praktijk. Hoewel er niet iedere les praktisch werk moet worden gedaan, hoort het wat 

mij betreft wel bij ieder blok terug te komen.  

 



Onderzoek van collega studenten op de TUe 

Een onderzoek van Westheim en Winkens (collega studenten aan de TU in 

Eindhoven), uitgevoerd in 2018 op een middelbare school in Nederland voor een 

4VWO klas, waarbij gekeken is naar de onderzoeksvaardigheden die aanwezig 

waren en welke afwezig in de practicumleerlijn op de onderzoeksschool. Het 

onderzoek wijst uit dat van de 13 practica die uitgevoerd werden, er maar 1 een 

open practicum. Dat wil zeggen dat 12 van de 13 practica uitgewerkt zijn in een 

werkplan voor de leerlingen om te volgen. Hierbij zijn er 2 practica van de 13 waarbij 

onderzoeksvaardigheden als hoofdzaak aan bod komen. De andere 11 practica zijn 

conceptpractica, waarbij er zo goed als geen instrumentele practica aanbod komen. 

De conceptpractica hebben als leerdoel het observeren en herkennen van patronen 

waaruit een conclusie getrokken moet worden. Opvallend hierbij is dat er geen 

practica voorkomen waarbij leerlingen zelf een onderzoeksvraag moeten opstellen, 

zelf een werkplan moeten formuleren, zelf materialen moeten kiezen of een manier 

moeten bedenken om te controleren of hun conclusie de juiste is. (Westheim, 

K.H.E.; Winkens, 2018) 

  



Bevindingen in de literatuur 

De voornaamste reden om practica te verwerken binnen het bèta onderwijs is om 

een connectie te leggen, namelijk tussen de leefwereld (het tast- en observeerbare) 

en de natuurwetenschappelijke concepten (niet zichtbare onderdelen en gedragen). 

De mate waarin deze terug komen gedurende een practicum, hangt zeer af van het 

soort practicum. Denk bijvoorbeeld aan het onderzoeken van stofeigenschappen, 

hierbij liggen de leefwereld en de natuurwetenschappelijke concepten dicht bij elkaar 

met de nadruk op wat zich afspeelt en te observeren is in de leefwereld (Woodley, 

2009). Een onderzoek naar reactiesnelheid daarentegen legt de nadruk meer op de 

natuurwetenschappelijke concepten en de gevonden resultaten dienen om de eerder 

genoemde concepten te verhelderen. Millar en Abrahams (Millar & Abrahams, 2009) 

maken daarom onderscheid in 3 soorten practica (zoals ook omschreven in ‘Hoe 

onderscheiden de verschillende practica zich binnen de Bèta vakken?’) aan de hand 

van het hoofd leerdoel, namelijk: 

A. Helpen ontwikkelen van de natuurwetenschappelijke ideeën, theoriën en 

modellen die gebruikt worden om fenomenen te omschrijven 

B. Leren gebruiken van wetenschappelijke apparaten of technieken om een 

wetenschappelijke procedure uit te voeren 

C. Aanleren en ontwikkelen van een wetenschappelijke benadering voor 

onderzoek, verkrijgen en evalueren van data en verwerken van data om 

conclusies te trekken  

Opvallen hierbij is dat practica van type A en B zeer voorkomend zijn binnen het 

voortgezet onderwijs, echter type C valt hier vaker buiten en als deze al gebruikt 

wordt dan is het voornamelijk voor assessments in plaats van het stimuleren van 

conceptueel begrip of het evalueren en kritisch bekijken van gegeven bewijzen. 

Hierbij is opvallend dat er vaak gebruikt wordt gemaakt van een stappenplan wat 

leerlingen moeten volgen of dat het practicum erg docent gestuurd is. De nadruk ligt 

voornamelijk om wat er gedaan moet worden dan het natuurwetenschappelijke 

concept achter het practica. Leraren hebben het gevoel dat een practicum geslaagd 

is op het moment dat alle leerlingen de stappen op de juiste manier hebben 

uitgevoerd, welke ideeën de leerlingen heeft opgedaan of welke concepten er achter 

zaten en of de leerling deze ook ervaren heeft is daarbij niet belangrijk. Zoals eerder 

aangegeven is het voornaamste doel van een practicum de koppeling tussen de 

leefwereld en de concepten binnen de natuurwetenschap. De huidige inrichting van 

de practica zoals hierboven beschreven blijft echter in de leefwereld steken en geeft 

geen ruimte voor de ideeën en concepten. Practica waarbij de nadruk ligt op de 

natuurwetenschappelijke concepten hebben hoogstwaarschijnlijk het hoogste 

effectiviteit in tegenstelling tot practica waarbij het doel simpelweg is iets te zien, en 

onthouden, van een waarneembaar feit. Bij zulke practica is de verwachten dat het  

voor leerlingen lastig is zelf gebruik te maken van of ontwikkelen van ideeën die 

helpen bij het begrijpen van de ondernomen activiteit die uiteindelijk zullen leiden tot 

leren. Practica waarbij deze ondersteuning is opgenomen worden verwacht 

effectiever te zijn voor leerlingen en stimuleren tot diep leren. 

 



Leerstijlen 

Ter controle van de betrouwbaarheid van de ASSIST vragenlijst is eerst de 

Cronbachs Alfa bepaald. Van de 22 vragen hebben er 11 betrekking op de diepe 

leerstrategie en hierbij werd een Cronbachs Alfa gehaald van 0,667. Aangezien dit 

lager is dan 0,7 is er dus een inconsistentie bij de 11 vragen omtrent de diepe 

leerstrategie, de onderlinge correlatie is weergegeven in de onderstaande tabel. 

 

Tabel 1 Interitem correlatie matrix voor de vragen met betrekking op de diepe leerstrategie 

Inter-Item Correlation Matrix 

 v1 v2 v5 v6 v9 v10 v13 v14 v17 v19 v21 

v1 1,000 ,295 ,307 ,181 ,280 ,300 ,203 ,549 ,305 ,275 ,092 

v2 ,295 1,000 ,121 ,210 ,221 ,428 ,276 ,312 -,140 ,039 ,188 

v5 ,307 ,121 1,000 ,151 ,038 ,039 ,333 ,416 ,009 ,363 -,010 

v6 ,181 ,210 ,151 1,000 ,143 ,006 ,454 ,172 -,065 ,077 -,092 

v9 ,280 ,221 ,038 ,143 1,000 -,074 ,234 ,305 ,308 ,068 ,099 

v10 ,300 ,428 ,039 ,006 -,074 1,000 ,146 ,084 -,183 -,105 ,333 

v13 ,203 ,276 ,333 ,454 ,234 ,146 1,000 ,192 -,140 ,123 ,029 

v14 ,549 ,312 ,416 ,172 ,305 ,084 ,192 1,000 ,149 ,387 -,059 

v17 ,305 -,140 ,009 -,065 ,308 -,183 -,140 ,149 1,000 ,225 ,047 

v19 ,275 ,039 ,363 ,077 ,068 -,105 ,123 ,387 ,225 1,000 -,185 

v21 ,092 ,188 -,010 -,092 ,099 ,333 ,029 -,059 ,047 -,185 1,000 

 

Er zijn 3 vragen die er uitspringen vanwege 3 of meer negatieve correlaties met 

andere vragen, namelijk: 

- Vraag 10: Ik studeer hard voor Scheikunde omdat ik de onderwerpen 

interessant vindt. 

- Vraag 17: Ik vind het niet handig om onderwerpen diep te bestuderen. Je 

hoeft niet veel erover te weten om een voldoende te halen. 

- Vraag 21: Voor mij is de beste manier om een voldoende te halen voor een 

proefwerk door de antwoorden te onthouden van de vragen die waarschijnlijk 

op het proefwerk komen. 

Over vraag 10 kan worden gezegd dat interesse en het hanteren van een diepe 

leerstrategie niet hoeft samen te hangen en dus ook geen goed beeld geven of een 

leerling deze strategie hanteert. Vraag 17 is meer resultaat gericht dan over de 

leerstijl en kan daardoor dus verkeerd geïnterpreteerd worden. Op HAVO is het 

aantal toepassingsvragen en reproductie hoger en kan er dus gezegd worden dat 



door dergelijke antwoorden uit hun hoofd te leren daadwerkelijk leidt tot voldoendes 

en kan wellicht gezien worden als een onderdeel van een leerstrategie. 

Als deze vragen weg gelaten worden in verband met de negatieve correlatie dan 

wordt er een Cronbachs Alfa behaald van 0,717 en is er dus genoeg consistentie om 

mee verder te werken. 

Voor de vragen met betrekking op de oppervlakkige leerstrategie volgt een 

Cronbachs Alfa van 0,673. Wederom is hier gekeken naar de correlatie tussen de 

vragen onderling, zie de onderstaande tabel. 

 

Tabel 2 Interitem correlatie matrix voor vragen met betrekking op de oppervlakkige leerstrategie 

Inter-Item Correlation Matrix 

 v3 v4 v7 v8 v11 v12 v15 v16 v18 v20 v22 

v3 1,000 ,016 ,255 ,116 ,018 ,165 ,060 ,163 ,360 ,162 ,434 

v4 ,016 1,000 ,080 ,386 -,244 ,324 ,287 ,336 ,172 ,157 ,311 

v7 ,255 ,080 1,000 -,121 -,019 ,000 ,292 -,179 ,187 ,091 ,025 

v8 ,116 ,386 -,121 1,000 -,288 ,340 ,055 ,480 ,216 ,251 ,322 

v11 ,018 -,244 -,019 -,288 1,000 -,058 ,190 -,133 ,067 ,146 ,017 

v12 ,165 ,324 ,000 ,340 -,058 1,000 ,183 ,301 ,271 ,290 ,366 

v15 ,060 ,287 ,292 ,055 ,190 ,183 1,000 -,346 ,078 ,156 ,045 

v16 ,163 ,336 -,179 ,480 -,133 ,301 -,346 1,000 ,240 ,115 ,339 

v18 ,360 ,172 ,187 ,216 ,067 ,271 ,078 ,240 1,000 ,353 ,515 

v20 ,162 ,157 ,091 ,251 ,146 ,290 ,156 ,115 ,353 1,000 ,312 

v22 ,434 ,311 ,025 ,322 ,017 ,366 ,045 ,339 ,515 ,312 1,000 

 

Hierbij heeft vraag 11, ‘Ik probeer nieuwe stof, zodra ik het lees, te koppelen aan wat 

ik al weet over het onderwerp.’, een negatieve correlatie met meerdere andere 

vragen. Zodra deze wordt weggelaten dan wordt een Cronbachs Alfa van 0,705 

bereikt en is er dus voldoende consistentie om mee verder te werken. 

Tijdens het onderzoek zal gewerkt worden met 4 HAVO leerlingen, zij hebben 

gedurende hun schoolcarrière tijdens de eerste 3 jaar periode onderwijs, dat wil 

zeggen gedurende 3 weken krijgen zij de eerste 2 uur les in 1 vak, gehad waarbij zij 

aan de hand van practica les krijgen. Aan het begin van het onderzoek hebben zij 

een vragenlijst gekregen wat betreft hun leerstijl, de resultaten van de vragenlijst 

staat hieronder samengevat (zie Tabel 3 Resultaten ASSIST vragenlijst).  

 



Tabel 3 Resultaten ASSIST vragenlijst 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DeepLearning 38 2,09 3,64 2,9450 ,44613 

SurfaceLearning 38 2,00 4,09 3,0526 ,47149 

DeepMotivation 38 2,00 3,71 2,8496 ,46729 

DeepStrategy 38 2,00 4,25 3,1118 ,62249 

SurfaceMotivation 38 2,50 5,00 3,6711 ,60433 

SurfaceStrategy 38 1,57 4,00 2,6992 ,58835 

Valid N (listwise) 38     

 

Zoals terug te zien in de tabel is er een grote variatie aanwezig bij de leerlingen als 

het gaat om hun leerstijl. Opvallend hierbij is dat zowel bij de diepe motivatie als de 

oppervlakkige leerstrategie laag uitvallen wat zou kunnen betekenen dat leerlingen 

voor Scheikunde niet intrinsiek gemotiveerd zijn maar daarbij wel de juiste 

leerstrategie weten in te zetten. Aan de hand van de standaard deviatie kan hierbij 

wel gezegd worden dat er erg veel verschil te ontdekken is tussen de verschillende 

leerlingen.  



Stap 2: Ontwerp 
Aan de hand van de analyse van de huidige situatie en de criteria die hieronder 

besproken zullen worden, zal een practicum ontwikkeld worden. 

Practical Activity Analysis Inventory (PAAI) 

Zoals besproken door Millar, Robin en Abrahams (Millar, Robin; Abrahams, 2008) 

blijkt er een behoorlijk verschil te zijn bij docenten tussen practica die aandacht 

besteden aan de uitvoering (fysieke activiteit en practica die aandacht besteden aan 

concepten aan ideeën (mentale activiteit). Het merendeel van de onderzochte groep 

lijkt voornamelijk het fysieke aspect te behandelen, nogmaals effectiviteit van niveau 

1 waarbij er een enkele docent opvalt die geheel aan de andere kant van dit 

spectrum zit en nauwelijks aandacht besteed aan het fysieke aspect maar juist de 

mentale kant van de experimenten. Aan de leerlingen die gevraagd werden om 

specifieke details terug te halen van de experimenten, viel op dat de details vielen 

onder één van de drie volgende categorieën: 

1. Kenmerkende visuele, auditieve of geurende componenten (flitsen, knallen of 

stank) 
2. Een nieuwe context of manier van presenteren 
3. ‘Vieze’ factoren 

Om er voor te zorgen dat een practicum ook het leerdoel over brengt wat de docent 

in gedachte heeft, effectiviteit van niveau 2, zijn er allereerst een drietal zaken om in 

het achterhoofd te houden, namelijk: 

- Practica zijn zeer divers dus moet de effectiviteit van ieder practicum ook 

apart bekeken worden, in plaats van practica in het algemeen 

- Het begin punt bij de overweging voor ieder practicum is het leerdoel 

- De manier waarop een practicum is ontworpen en overgebracht, hebben 

waarschijnlijk een grote impact op de mate waarin het leerdoel bereikt wordt. 

Zoals eerder besproken, worden practica onderverdeeld in 3 categorieën: 

1. Conceptpractica 

2. Instrumentele practica 

3. Onderzoekspractica 

Conceptpractica verschillen nogal in de leervraag, als het doel is dat leerlingen een 

voorwerp observeren, een stof of een gebeurtenis die ze nog niet eerder gezien of 

nauwkeuriger bekeken hebben, dan is de leervraag relatief laag. Veel leerlingen 

kunnen dit voor een bepaalde terug halen zolang er 1 van de bovenstaande factoren 

aanwezig was die een indruk heeft achtergelaten. Echter als het doel is om het 

begrip van leerlingen te vergroten bij concepten, modellen of theorieën dan is de 

leervraag veel groter. Het merendeel van practica is niet effectief vanwege het feit 

dat docenten onderschatten hoe lastig het is voor leerlingen om een logische 

verklaring te koppelen aan iets wat zij waarnemen. 

Een belangrijk aspect hierbij is de mate waarin een practicum ‘resultaat gestuurd’ of 

juist ‘concept gestuurd’ is. Begint het practicum met het verzamelen van resultaten 

aan de hand van observaties en meting om te kijken wat er gebeurt? Of begint het 



met een situatie of vraag om vervolgens resultaten te verzamelen om te kijken of 

deze gedachten klopt of juist aangepast moet worden? Het tweede soort practicum 

zorgt waarschijnlijk voor meer samenwerking tussen het denken en uitvoeren. (Millar 

& Abrahams, z.d.) 

Gedurende dit onderzoek zal voornamelijk gekeken worden naar de openheid van 

practica en het effect op het diep leren van leerlingen. Hierbij zullen de andere 

aspecten zoveel mogelijk gelijk gehouden worden, bij andere aspecten kan gedacht 

worden aan(Millar & Abrahams, z.d.): 

- Logische structuur 

- Wat leerlingen moeten doen met de voorwerpen en materialen 

- Wat leerlingen moet doen met de ideeën 

- Hoe wordt het doel gecommuniceerd met de leerlingen 

- Hoe wordt het practicum besproken met de leerlingen 

- Klassendiscussie voor of na het practicum 

- Manier waarom leerlingen de resultaten verwerken 

 

Stap 3: Prototype 
Voor het eerste prototype is er gekozen voor een practicum waarbij de controle 

groep het standaard werkplan uit hun schoolboek krijgt. De testgroep krijgt hetzelfde 

practicum, met hetzelfde leerdoel, echter moeten zij, aan de hand van de resultaten 

die ze krijgen gedurende het practicum, nieuwe waarde kiezen om te onderzoeken. 

(voor de practica, zie bijlage 1) Het idee is dat als leerlingen tussentijds nadenken 

over waarde om te onderzoeken, zij gestimuleerd worden om na te denken over hoe 

ze het leerdoel kunnen aantonen en zo dus persoonlijker betrokken zijn bij het 

practicum. Daarnaast geeft het de leerling de mogelijkheid om zelf 

verantwoordelijkheid te nemen voor de voortgang van het practicum.(Entwistle, 

2000) Leerlingen voeren het practicum in tweetallen uit in verband met de benodigde 

opstellingen en de hoeveelheid hiervan, de uitwerking van het practicum zal 

individueel plaats vinden. Hierbij heeft een klas of het reguliere practicum of het 

interventie practicum zodat de leerlingen van eenzelfde klas ook met hetzelfde soort 

practicum werkt. De klas met een regulier practicum moest, ter voorbereiding, het 

werkplan en de bijbehorende vragen overnemen in hun schrift en dit aan het begin 

van de practicum les bij zich hebben. De leerlingen van het interventie practicum 

neemt eveneens het werkplan en bijbehorende vragen over in hun schrift maar krijgt 

ook de opdracht om vooraf na te denken over welk resultaat ze verwachten te zien 

en uitleggen op basis waarvan ze een keuze maken voor nieuwe waarden om te 

onderzoeken. 

  



Stap 4: Evaluatie 
Van de 38 leerlingen die in de 3 klassen zitten, waren er 27 aanwezig tijdens het 
eerste practicum vanwege verschillende redenen. Alle 38 leerlingen hebben de 
vragenlijst omtrent leeraanpak ingevuld. Leerlingen hebben 23 vragen beantwoord 
door een score te geven van 1 tot en met 5, waarbij 1 ‘volledig oneens’ betekent en 
5  ‘volledig mee eens’ betekent. Hierbij zijn er 2 hoofdcategorieën, namelijk: 
oppervlakkig leren en diep leren. De vragen waren als volgt verdeeld: 

- Bij oppervlakkig leren horen de vragen 1, 3, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 20 en 22 
- Bij diep leren horen de vragen 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 16, 18, 19, 21 en 23 

Zowel bij oppervlakkig leren als bij diep leren zijn de categorieën, en dus de vragen, 
nog verder opgesplitst kijkende naar motivatie en strategie. Zo kom je uiteindelijk op 
4 categorieën: 

5. Diepe motivatie (intrinsiek gemotiveerd) 
6. Diepe strategie 
7. Oppervlakkige motivatie (extrinsiek gemotiveerd) 
8. Oppervlakkige strategie 

 
De totaalscores van de leerlingen zijn gemiddeld voor de bijbehorende categorieën 
waarmee verder is gerekend voor de analyse met SPSS. 
 
De resultaten van de vragenlijst zijn hieronder in een tabel weergegeven: 
 
Tabel 4 Resultaten vragenlijst omtrent leerstijl 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DeepLearning 38 2,09 3,64 2,9450 ,44613 

SurfaceLearning 38 2,00 4,09 3,0526 ,47149 

DeepMotivation 38 2,00 3,71 2,8496 ,46729 

DeepStrategy 38 2,00 4,25 3,1118 ,62249 

SurfaceMotivation 38 2,50 5,00 3,6711 ,60433 

SurfaceStrategy 38 1,57 4,00 2,6992 ,58835 

Valid N (listwise) 38     

 
In de 2 klassen is er weinig onderscheid tussen de diep leren aanpak of de 
oppervlakkige aanpak. Nagenoeg alle gemiddelden komen uit rond de 3, wat er op 
zou wijzen dat alle aanpakken in gelijkmatig voorkomen in de 2 klassen. Opvallend 
daarbij is wel dat zowel de diep leren strategie, oppervlakkige motivatie en 
oppervlakkige strategie aanpak grote verschillen vertonen met een standaard 
deviatie rond 0.6, terwijl de afwijkingen in het algemeen (bij ‘DeepLearning’ en 
‘SurfaceLearning’) minder groot zijn. Ook springt er 1 leerling uit die duidelijk 
aangeeft niet intrinsiek gemotiveerd te zijn voor het vak Scheikunde en heeft dus de 



maximale score namelijk 5,00. Verder zijn er geen opvallende verschillen in aanpak 
als het gaat om de 2 klassen. 
 
In onderstaande tabel de antwoorden wat betreft effectiviteit 1 van het practicum: 
 
Tabel 5 Antwoorden vragenlijst effectiviteit 1 practicum 1 

1. Wisten de leerlingen hoe ze het materiaal moesten gebruiken? Ja 

2. Konden de leerlingen het glaswerk, opzet en het materiaal op een 
juiste en veilige manier gebruiken? 

Ja 

3. Konden de leerlingen de apparaten met genoeg precisie gebruiken 
die nodig was voor de observaties en metingen? 

Ja 

4. Konden de leerlingen de routine procedures die nodig waren 
uitvoeren? 

Ja 

5. Konden de leerlingen de geschreven of gesproken instructies juist 
opvolgen? 

Ja 

6. Observeerden de leerlingen de effecten of uitkomsten die de docent 
in gedachten had? 

Veelal 
ja 

7. Konden leerlingen het doel van de activiteit uitleggen als dit gevraagd 
zou worden? 

Ja 

8. Praatten de leerlingen over de activiteit met de juiste 
wetenschappelijke termen en concepten die de docent wilde dat ze 
gebruikten? 

Ja 

 

Effectiviteit 2 zal geanalyseerd worden aan de hand van de antwoorden van de 
leerlingen zoals zij die schriftelijk hebben ingeleverd. Bij practicum 1 hebben 13 van 
de 27 leerlingen het werkplan gevolgd zoals deze in hun boek vermeld stond en 14 
leerlingen hebben daarbij hun eigen keuzes gemaakt aan de hand van de resultaten 
die ze gedurende het practicum kregen, zoals vermeld in tabel 2 hieronder. 
 
Tabel 6 Frequentie van werkwijze bij practicum 1 

Werkwijze1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Stappenplan 13 34,2 48,1 48,1 

Eigen keuze 14 36,8 51,9 100,0 

Total 27 71,1 100,0  

Missing System 11 28,9   

Total 38 100,0   

 
 
Tabel 7 Gebruikte aantallen voor berekening bij practicum 1 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

SOLO1  * Werkwijze1 27 71,1% 11 28,9% 38 100,0% 



 

De antwoorden die de leerlingen hebben gegeven in hun practicum verslag zijn 
omgezet naar een SOLO niveau aan de hand van de diepgang van hun antwoorden. 
Hierbij is gelet op het koppelen van verschillende concepten om tot hun antwoord te 
komen en de onderbouwing daarvan (zie SOLO Rubrik bij practica). De resultaten 
hiervan zijn weergegeven in tabel 4. 
 
Tabel 8 Gemiddelde en standaard deviatie van SOLO taxonomie bij practicum 1 

Report 

SOLO1   

Werkwijze1 Mean N Std. Deviation 

Stappenplan 2,15 13 ,689 

Eigen keuze 1,86 14 ,663 

Total 2,00 27 ,679 

 

Zoals te zien in tabel 4, komen beide groepen rond een SOLO niveau van 2, dit komt 

overeen met unistructureel (Unistructural), uit met daarbij nagenoeg dezelfde 

standaard deviatie.  

Voorbeelden van antwoorden van leerlingen wanneer calciumcarbonaat in overmaat 

is zijn als volgt: 

- ‘Ik denk dat bij 1 gram en 0.75 gram CalciumCarbonaat in overmaat was, 

want daar wordt de reactie ‘minder’ door de hoeveelheid CalciumCarbonaat.’ 

- ‘Bij 0.5 gram en 1.0 gram omdat het evenveel effect heeft als bij 0.4 gram.Dus 

0.5 en 1.0 gram zijn gewoon onnodig.’ 

- ‘Hoe meer gram, hoe hoger de hoeveelheid milliliter.’ 

- ‘Bij 1.0 en 0.5 gram omdat er bij 0.25 gram ongeveer dezelfde hoeveelheid 

gas vrijkwam, terwijl 1.0 en 0.5 gram meer is dan 0.25 gram.’ 

Er is dus geen dusdanig verschil merkbaar bij dit practicum als het gaat om het 

volgen van een voorafgaand gegeven werkplan of een werkplan waarin nog ruimte 

aanwezig is voor eigen keuzes. Aangezien de keuzes gedurende het practicum 

gemaakt moesten worden, kan het voorkomen dat een leerling die van te voren de 

concepten van het practicum niet begrepen heeft dus ook geen fatsoenlijk 

onderbouwde keuze kan maken gedurende het practicum. De antwoorden van de 

leerlingen (zie bijlage 2) van beide klassen verschillen daarbij weinig tot niet van 

elkaar. Dat wil zeggen dat er dezelfde stappen gezet en conclusies getrokken 

worden of leerlingen een werkplan volgden of wanneer zij daarin een bepaalde 

keuzevrijheid hadden wat betreft de waarden van de ijklijn die zij onderzochten.. De 

voorbereiding van beide klassen was hierbij hetzelfde, namelijk het uitwerken van 

het werkplan in hun schrift. Er was vooraf geen stimulans om na te denken over het 

doel van het practicum of de reden voor het zetten van de stappen gedurende het 

uitwerken van het werkplan. 

Als er gekeken wordt naar de individuele leerstijl van de leerlingen dan volgt het 

onderstaande beeld (zie Figuur 4). 



 

Figuur 4 Resultaten Diep leren ten opzichte van SOLO niveaus bij practicum 1 

In Figuur 4 staat per SOLO niveau (1 is prestructureel, 2 is unistructureel, 3 is 

multistructureel) de gemiddelde score weergegeven van de diep leren strategie uit 

de ASSIST vragenlijst van leerlingen waarbij het verschil in aanpak gedurende het 

practicum ook is meegenomen. Bij alle drie de SOLO niveaus is de gemiddelde 

score van de diep leren strategie rond de 3, waarbij 5 de hoogst mogelijke score is. 

Aan de hand van de figuur kan niet direct geconcludeerd worden dat er een verband 

is tussen de score van de diep leren aanpak en de mate waarin het diep leren bij 

leerlingen gestimuleerd gedurende het practicum aangezien er geen duidelijke 

verschillen zijn te herkennen. 

Als er per leerling afzonderlijk de score van het diep leren wordt uitgezet tegenover 

het bereikte SOLO niveau dan volgt de onderstaande grafiek (zie Figuur 5).  



 

Figuur 5 SOLO niveaus bij practicum 1 ten opzichte van resultaten Diep leren 

In de figuur overlappen enkele scores met elkaar en zijn daardoor niet direct terug te 

zien. Een leerling die, volgens de ASSIST vragenlijst, een diep leren strategie 

hanteert zou geneigd zijn om zich meer te verdiepen in het leerdoel van het 

practicum en zodoende ook een hogere mate van verwerking en begrip als gevolg 

hebben. Dit zou betekenen dat de figuur meer een stijgende lijn zou volgen. Kijkend 

naar de figuur valt op dat het SOLO niveau van de leerlingen vooralsnog 

voornamelijk rond de 2, unistructureel, blijft. Er blijkt dus weinig tot geen relatie te 

zijn tussen het behaalde SOLO niveau en de mate waarin leerlingen een diep leren 

strategie hanteren volgens de ASSIST vragenlijst. 

  



In Figuur 6 is de gemiddelde score van de leerlingen wat betreft oppervlakkig leren 

uitgezegd tegen het bepaalde SOLO niveau bij het eerste practicum, hierbij zijn ook 

beide aanpakken weergegeven. 

Hier komt een soortgelijk naar voren als in Figuur 4 aangezien de gemiddelde score 

wat betreft oppervlakkig leren ongeveer op 3 uitkomt en er geen duidelijk verschil 

herkenbaar is wat betreft de behaalde SOLO niveaus.  

 

 

Figuur 6 Resultaten Oppervlakkig leren ten opzichte van SOLO niveaus bij practicum 1 

  



In Figuur 7 is, op een soortgelijke manier, het SOLO niveau uitgezet tegen de scores 

van de leerlingen wat betreft oppervlakkig leren vanuit de ASSIST vragenlijst. 

 

Figuur 7 SOLO niveaus bij practicum 1 ten opzichte van resultaten Oppervlakkig leren 

De verwachting hier zou zijn dat waar een leerling een hogere score heeft wat betreft 

een oppervlakkige leerstrategie volgens de ASSIST vragenlijst, een lagere score zou 

hebben als het gaat om het SOLO niveau. Het grote deel van de leerlingen, die bij 

oppervlakkig leren tussen de 2,5 en 3,5 scoort, heeft een willekeurige verdeling wat 

betreft het behaalde SOLO niveau gedurende het practicum.  



Tweede ontwerpcyclus 

Stap 1: Analyse 
Aan de hand van de resultaten, besproken in de eerste ontwerpcyclus stap 4, kan de 

conclusie getrokken worden dat de leerlingen niet voldoende op de hoogte waren 

van het leerdoel van het practicum en zodoende niet genoeg gestimuleerd waren om 

na te denken over het leerdoel en de reden voor de stappen die gezet moesten 

worden gedurende het practicum. Zodra het leerdoel voor leerlingen niet duidelijk is, 

bestaat er geen kans voor leerlingen om zich persoonlijk te verbinden aan het 

leerdoel.(Niemiec & Ryan, 2009)  

Stap 2: Ontwerpen 
Om leerlingen meer te stimuleren om zich te verbinden en na te denken over het 

leerdoel, is het van belang dat leerlingen voorafgaand aan de uitvoering al 

nagedacht hebben over wat ze moeten doen en waarom ze dit doen.  

Stap 3: Prototype ontwikkelen 
Om leerlingen meer te stimuleren om zelf na te denken over het leerdoel en de 

stappen die genomen moeten worden, gaat 1 groep van de leerlingen zelf een 

werkplan opstellen terwijl de controle groep een werkplan krijgt van het practicum. 

De uiteindelijke vraag die beantwoord moet worden is hetzelfde voor beide groepen, 

net als dat de manier van uitwerken voor beide groepen hetzelfde is (voor de 

practica, zie Practicum 2 Stappenplan en Practicum 2 Eigen keuze). 

Zoals terug te zien is in de bovengenoemde bijlage, is de indeling en het einddoel 

van beide practica hetzelfde gebleven. Bij de interventie groep is er echter voor 

gekozen om hen alleen de onderzoeksvraag te geven met als opdracht om hier zelf 

een werkplan bij te schrijven om te volgen. Om antwoord te geven op de 

onderzoeksvraag wordt van de leerling verwacht om na te denken wat nodig is om 

de vraag te beantwoorden. In de opdracht die zij krijgen wordt uitgelegd welke 

reactie zij gaan gebruiken en dat de opstelling dezelfde is als bij de eerste 

ontwerpcyclus, daarnaast wordt ook aangegeven dat er één enkel gas ontstaat. De 

leerling wordt daarbij geacht de onderzoeksvraag, ‘wat is het volume van een mol 

gas?’, te splitsen in 2 afzonderlijke vragen. Deze vragen zijn namelijk: 

1. Welk volume neemt het gas in beslag? 

2. Hoeveel mol gas wordt er bij de reactie geproduceerd? 

Het grootste struikelblok voor leerlingen is het op de juiste manier uitrekenen 

hoeveel mol gas er ontstaan is. De juiste manier is te bepalen hoe de massa van de 

bruistablet afneemt en deze om te rekenen naar koolstofdioxide. De meest voor de 

hand liggende fout die leerlingen hierbij zullen maken, zal zijn dat leerlingen de 

dichtheid van koolstofdioxide zullen gebruiken om uit te rekenen hoeveel gram en 

dus uiteindelijk hoeveel mol koolstofdioxide er gevormd is. Het zelf bedenken van 

een werkplan stimuleert de leerlingen hopelijk tot het bedenken van de benodigde 

resultaten om de onderzoeksvraag te berekenen. 

  



Stap 4: Evaluatie 
In onderstaande tabel de antwoorden wat betreft effectiviteit 1 van het practicum: 
 
Tabel 9 Antwoorden vragenlijst effectiviteit 1 bij practicum 2 

1. Wisten de leerlingen hoe ze het materiaal moesten gebruiken? Ja 

2. Konden de leerlingen het glaswerk, opzet en het materiaal op een juiste 
en veilige manier gebruiken? 

Ja 

3. Konden de leerlingen de apparaten met genoeg precisie gebruiken die 
nodig was voor de observaties en metingen? 

Ja 

4. Konden de leerlingen de routine procedures die nodig waren uitvoeren? Ja 

5. Konden de leerlingen de geschreven of gesproken instructies juist 
opvolgen? 

Ja 

6. Observeerden de leerlingen de effecten of uitkomsten die de docent in 
gedachten had? 

Ja 

7. Konden leerlingen het doel van de activiteit uitleggen als dit gevraagd zou 
worden? 

Ja 

8. Praatten de leerlingen over de activiteit met de juiste wetenschappelijke 
termen en concepten die de docent wilde dat ze gebruikten? 

Ja 

 

Effectiviteit 2 zal worden geanalyseerd aan de hand van de antwoorden van 
leerlingen die zij schriftelijk hebben ingeleverd. Bij het tweede practicum hebben er 
13 leerlingen van de 38 het werkplan gevolgd, 25 van 38 leerlingen hebben zelf een 
werkplan opgesteld, zoals hieronder weergegeven in tabel 5. 
 
Tabel 10 Frequentie van werkwijze bij practicum 2 

Werkwijze2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Stappenplan 13 34,2 34,2 34,2 

Eigen keuze 25 65,8 65,8 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

Van de 38 leerlingen zijn er 32 leerlingen waarvan de antwoorden geanalyseerd zijn, 
de ontbrekende antwoorden, bijvoorbeeld: niet ingeleverd, afwezig, ziek, etc., zijn 
vanwege verscheidene redenen niet ingeleverd en worden dus buiten beschouwing 
gelaten (zie tabel 6). 
 
Tabel 11 Gebruikte aantallen voor de berekening bij practicum 2 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

SOLO2  * Werkwijze2 32 84,2% 6 15,8% 38 100,0% 

 



Van de 38 leerlingen, zijn er uiteindelijk 11 leerlingen die het werkplan gevolgd 
hebben en 21 leerlingen die hun eigen werkplan hebben opgesteld zoals te zien in 
tabel 7. 
 
Tabel 12 Gemiddelde en standaard deviatie van SOLO taxonomie bij practicum 2 

Report 

SOLO2   

Werkwijze2 Mean N Std. Deviation 

Stappenplan 2,36 11 ,924 

Eigen keuze 2,81 21 1,167 

Total 2,66 32 1,096 

 

Gelet op de uitkomsten, zoals vermeld in tabel 7, komen de leerlingen die een eigen 

werkplan gemaakt hebben hoger uit dan de leerlingen die het werkplan hebben 

gevolgd. De antwoorden van leerlingen met SOLO niveau 2, zie SOLO Rubrik bij 

practica, bevatten een begin van het juiste antwoord maar gebruiken het totale 

volume ontstane gas in plaats van het verschil tussen eind en begin. Ook gebruiken 

leerlingen hetzelfde volume om ook iets te zeggen over het aantal mol 

koolstofdioxide in plaats van het verschil in massa. Leerlingen die een 3 score qua 

SOLO niveau gebruiken het verschil van eind en begin volume van het gas, gebruikt 

veelal ook de dichtheid maar rekent wel op de juiste manier verder naar het aantal 

mol koolstofdioxide en het volume van één mol maar voert geen controle uit. 

Aangezien in het gegeven werkplan de verwerking achteraf vraagt naar het aantal 

gram koolstofdioxide en direct daarna naar de hoeveelheid mol koolstofdioxide wat 

daarmee overeenkomt, zijn er leerlingen die daardoor gerichter zijn op de massa 

verandering tijdens het practicum. Leerlingen die zelf een werkplan hebben gemaakt 

meten nauwkeurig de massa maar begrijpen niet in alle gevallen direct wat er mee 

moet gebeuren. Aangezien zij het rekenschema wel kennen, of hebben opgezocht, 

volgen zij voor hen de meest gebruikelijke route namelijk via de dichtheid naar 

massa en vanuit daar naar de hoeveelheid mol.  Opvallend is ook dat leerlingen 

vaker omrekenfouten maken (van mL naar L of van m3 naar L) waardoor de 

antwoorden niet kloppen maar ook hier voeren zij weinig tot geen controle uit. Een 

antwoord waarbij 1 mol gelijk is aan 0.022 mL wordt dus niet in twijfel getrokken, wat 

zou betekenen dat er bij hen, omgerekend van 50 mL gas, ongeveer 2500 mol 

koolstofdioxide ontstaan zou zijn. Wat leerlingen het meeste terug geven is dat ze 

het lastig vinden om in perspectief te plaatsen, wat ook uit hun antwoorden blijkt. 

Opvallend hierbij is wel dat, in het algemeen, bij practicum 2 de standaard deviaties 

voor beide hoger uitvallen dan voor practicum 1. Dit betekent dat er leerlingen zijn 

die het beter begrepen dan gemiddeld maar ook vice versa dat er leerlingen die het 

minder goed begrepen dan gemiddeld. Dit zou er op kunnen wijzen dat het 

practicum in het algemeen een hogere leervraag had van leerlingen dan practicum 1 

ondanks dat de opstelling en opzet van het practicum nagenoeg hetzelfde is 

gebleven.  



Dit verschil is bij een zelfgemaakt werkplan groter dan bij een gegeven werkplan, 

wat er op zou kunnen wijzen dat er leerlingen bij het uitwerken van het werkplan niet 

goed op de hoogte waren wat er van hen verwacht werd of dat hun motivatie om 

zich te verbinden aan het leerdoel alsnog minimaal was. Ondanks de verhoogde 

standaard deviaties, is er wel een positiever ontwikkeling wat betreft het koppelen 

van de concepten ten opzichte van het eerste practicum wanneer leerlingen zelf hun 

werkplan mogen opstellen. De kans dat een leerling die het niet begrijpt er uit springt 

is wel groter aangezien het daardoor lastiger wordt een vast stappenplan te volgen 

en dus wat meer te verschuilen achter wat door de docent gegeven wordt of samen 

te werken met een leerling die het wel begrijpt. 

In Figuur 8 is de gemiddelde score van diep leren volgens de ASSIST vragenlijst 

uitgezet tegen het behaalde SOLO niveau bij practicum 2, ook de gebruikte aanpak 

gedurende het practicum is daarbij meegenomen. 

 

Figuur 8 Resultaten Diep leren ten opzichte van SOLO niveaus bij practicum 2 

Zowel bij een zelf bedacht werkplan als bij een gekregen stappenplan zijn er 

leerlingen die een SOLO niveau van 4, relationeel, halen, echter hebben deze 

leerlingen gemiddeld een lagere score als het gaat om het hanteren van een diep 

leren strategie. Ook zijn er leerlingen die hoog score wat betreft het hanteren van 

een diep leren strategie en een SOLO niveau halen van 1, hierbij gaat het om zowel 

leerlingen die een stappenplan volgen als leerlingen die zelf een werkplan bedacht 

hebben.  



In Figuur 9 is het behaalde SOLO niveau bij practicum 2 uitgezet tegen over de diep 

leren scores van leerlingen volgens de ASSIST vragenlijst. 

 

Figuur 9 SOLO niveaus bij practicum 2 ten opzichte van resultaten Diep leren 

Wederom is de verwachting dat hoe meer leerlingen een diep leren strategie 

toepassen volgens de ASSIST vragenlijst, hoe groter de kans dat deze een hogere 

SOLO niveau bereikt. Hoewel er geen duidelijke trend herkenbaar is, is wel op te 

merken dat de SOLO niveau scores meer verspreid liggen ten opzichte van het 

eerste practicum en dat er ook leerlingen, ongeacht hun diep leren strategie, een 

SOLO niveau van 4 hebben laten zien. 



In Figuur 10 zijn de scores van het oppervlakkig leren volgens de ASSIST vragenlijst 

uitgezet tegen het behaalde SOLO niveau bij practicum 2, hierbij is ook het verschil 

in aanpak gedurende de practica weergegeven. 

 

Figuur 10  Resultaten Oppervlakkig leren ten opzichte van SOLO niveaus bij practicum 2 

In Figuur 11 is het behaalde SOLO niveau uitgezet tegen de scores van de 

leerlingen wat betreft oppervlakkig leren volgens de ASSIST vragenlijst. 

 

Figuur 11 SOLO niveaus bij practicum 2 ten opzichte van resultaten Oppervlakkig leren 



Wederom is de verwachting dat leerlingen die een oppervlakkige leerstijl hanteren, 

laag scoren wat betreft het SOLO niveau. Ook dit is niet terug te zien, er zijn zelfs 

enkele leerlingen met een oppervlakkige leerstijl die een SOLO niveau van 4 weten 

te bereiken. Het tweede practicum lijkt wel meer de kans te bieden om een hoger 

SOLO niveau te bereiken maar er is weinig tot geen verschil te herkennen tussen 

een gegeven stappenplan of een eigen gemaakt werkplan. 

  



Derde ontwerpcyclus 

Stap 1: Analyse 
Zoals besproken bij de evaluatie van de tweede ontwerpcyclus, is er wel een 

stijgende lijn aanwezig wat betreft het koppelen van de concepten maar is de mate 

waarin leerlingen van elkaar verschillen wel dusdanig toegenomen. Dit zou 

voornamelijk kunnen wijzen op een lastiger leerdoel en dus een grotere leervraag 

aan leerlingen waarbij de extreme er meer uitspringen. Daarnaast is het voor 

leerlingen die een hogere SOLO score gehaald hebben of die een minder 

oppervlakkige aanpak hebben, makkelijker om zelf een werkplan te maken met 

minimale hulp bij een niet zelf gekozen leerdoel dan voor leerlingen die van te voren 

al weinig tot niet intrinsiek gemotiveerd zijn.  

Stap 2: Ontwerpen 
Een manier om weinig tot niet intrinsiek gemotiveerde leerlingen te motiveren is door 

ze meer eigen verantwoordelijkheid te geven en daardoor dus de kans tot het 

persoonlijk verbinden met het onderwerp te vergroten is, door ze zelf een leervraag 

te laten kiezen. Hierdoor kunnen ze een leervraag kiezen wat meer bij hun eigen 

niveau past en dus dichter bij hun eigen voorkennis ligt met als verwachting dat het 

makkelijker is voor leerlingen om zich te verbinden met de leervraag. Hierbij zal, net 

als bij de voorgaande practica, dezelfde opstelling gebruikt worden. Hier zijn ze dan 

al mee bekend en vraagt van de leerlingen om verder te denken van de eerdere 

leerdoelen die hiermee al verkend zijn. 

Stap 3: Prototype 
Beide klassen zullen wederom opgesplitst worden waarbij 1 klas een werkplan krijgt 

en de andere klas niet alleen een eigen werkplan mag opstellen maar van te voren 

ook een eigen leerdoel (lees: onderzoeksvraag) opstellen die ze aan de hand van de 

opstelling gaan onderzoeken. Hierbij zal de docent wel aansturen op de 

haalbaarheid van de leerdoelen maar niet op de diepgang van de leerdoelen die de 

leerlingen kiezen en dus verder uitwerken. 

  



Stap 4: Evaluatie 
In onderstaande tabel de antwoorden wat betreft effectiviteit 1 van het practicum: 
 
Tabel 13 Antwoorden vragenlijst effectiviteit 1 bij practicum 3 

1. Wisten de leerlingen hoe ze het materiaal moesten gebruiken? Ja 

2. Konden de leerlingen het glaswerk, opzet en het materiaal op een juiste 
en veilige manier gebruiken? 

Ja 

3. Konden de leerlingen de apparaten met genoeg precisie gebruiken die 
nodig was voor de observaties en metingen? 

Ja 

4. Konden de leerlingen de routine procedures die nodig waren uitvoeren? Ja 

5. Konden de leerlingen de geschreven of gesproken instructies juist 
opvolgen? 

Ja 

6. Observeerden de leerlingen de effecten of uitkomsten die de docent in 
gedachten had? 

Ja 

7. Konden leerlingen het doel van de activiteit uitleggen als dit gevraagd zou 
worden? 

Ja 

8. Praatten de leerlingen over de activiteit met de juiste wetenschappelijke 
termen en concepten die de docent wilde dat ze gebruikten? 

Ja 

 

Effectiviteit 2 zal worden geanalyseerd aan de hand van de antwoorden van 
leerlingen die zij schriftelijk hebben ingeleverd. Bij het derde practicum hebben er 12 
leerlingen van de 28 het werkplan gevolgd, 16 van de 28 leerlingen hebben zelf een 
onderzoeksvraag en werkplan opgesteld, zoals hieronder weergegeven in tabel 8. 
 
 
Tabel 14 Frequentie van werkwijze van leerlingen bij practicum 3 

Werkwijze3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Stappenplan 12 31,6 42,9 42,9 

Eigen Keuze 16 42,1 57,1 100,0 

Total 28 73,7 100,0  

Missing System 10 26,3   

Total 38 100,0   

 
Van de 38 leerlingen zijn er 28 leerlingen waarvan de antwoorden geanalyseerd zijn, 
de ontbrekende antwoorden, bijvoorbeeld: niet ingeleverd, afwezig, ziek, etc., zijn 
vanwege verscheidene redenen afwezig en worden dus buiten beschouwing gelaten 
(zie tabel 9). 
 
Tabel 15 Gebruikte aantallen van leerlingen bij practicum 3 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

SOLO3  * Werkwijze3 28 73,7% 10 26,3% 38 100,0% 



 
Van de 28 leerlingen, zijn er uiteindelijk 12 leerlingen die het werkplan gevolgd 
hebben en 16 leerlingen die hun eigen onderzoeksvraag en werkplan hebben 
opgesteld zoals te zien in tabel 10. 
 
Tabel 16 Gemiddelde en standaard deviatie van SOLO taxonomy bij practicum 3 

Report 

SOLO3   

Werkwijze3 Mean N Std. Deviation 

Stappenplan 2,42 12 1,165 

Eigen Keuze 1,69 16 ,479 

Total 2,00 28 ,903 

 

Zoals hierboven is weergegeven scoren de leerlingen die een stappenplan hebben 

gevolgd gemiddeld 2.42 als het gaat om hun SOLO score, terwijl de leerlingen die 

hun eigen experiment mochten bedenken gemiddeld 1.69 scoren. Hierbij is terug te 

zien dat de standaard deviatie bij leerlingen die een stappenplan veel hoger is dan 

wanneer ze zelf een experiment mochten ontwikkelen, namelijk 1.165 bij een 

gekregen stappenplan ten opzichte van 0.479 bij een eigen bedacht experiment. 

Opvallend aan de resultaten is dat leerlingen die zelf een experiment mochten 

bedenken, het lastig vonden om een goede onderzoeksvraag te bedenken en 

zodanig ook geen experiment uitvoeren waarbij diep leren gestimuleerd wordt. 

Voorbeelden van onderzoeksvragen die leerlingen zelf bedacht hebben zijn: 

- ‘Hoe kan, met behulp van cola, suikerwater en koud of warm water, een 

bruistablet het snelst opgelost worden?’ 

- ‘Kun je het reactieproces van calciumcarbonaat met zoutzuur versnellen of 

vertragen door de verhouding te variëren?’ 

- ‘Wat is het effect van de grootte van het magnesiumlint als je het laat 

reageren met zoutzuur?’ 

- ‘Hoeveel prik (koolzuur) zit er in de frisdrank Fanta?’ 

Het roept vooral de vraag op of leerlingen instaat zijn om zelf in te schatten wat een 

goede onderzoeksvraag zou zijn als het gaat om het vak Scheikunde. Veel 

leerlingen hebben daarbij zelfs nog veel ondersteuning nodig om überhaupt tot een 

onderzoeksvraag te komen. Als ze deze eenmaal hebben dan kost het ze weinig 

moeite om dit om te zetten naar een degelijk werkplan.  

De conclusies die de leerlingen trekken bij een eigen bedacht experiment bevatten 

verder ook geen controle in hoeverre de conclusie die zij trekken ook een 

realistische conclusie is en of zij deze van te voren verwacht hadden. Hoewel deze 

leerlingen bij meerdere natuurwetenschappelijke vakken tegen 

onderzoeksvaardigheden zijn aan gelopen, zijn deze niet terug te zien wanneer zij 

zelf de kans krijgen om een experiment te bedenken. Hierbij valt voornamelijk op dat 

leerlingen van te voren weinig tot geen verwachtingen hebben of opschrijven en 

voornamelijk nieuwsgierig zijn naar wat er gaat gebeuren. De uiteindelijke resultaten 



zijn daarbij direct antwoord op hun onderzoeksvraag en er volgt geen verdere 

verwerking of onderbouwing uit de theorie. 

In Figuur 12 zijn de scores van leerlingen wat betreft diep leren volgens de ASSIST 

vragenlijst uitgezet tegen het behaalde SOLO niveau bij practicum 3, ook zijn de 

verschillen in aanpak gedurende de practica weergegeven. 

 

Figuur 12 Resultaten Diep leren ten opzichte van SOLO niveaus bij practicum 3 

Wat direct opvalt is dat de leerlingen die zelf een onderzoeksvraag en werkplan 

mochten bedenken en uitvoeren, qua SOLO niveau niet boven de 2, unistructureel, 

uitkomen. Bij het volgen van een stappenplan daarentegen zijn er wederom 

leerlingen die een SOLO niveau van 4, multistructureel, laten zien. In de figuur is ook 

terug te zien dat de leerlingen die een SOLO niveau van 3 of 4 bereiken ook hoog 

score als het gaat om het hanteren van een diep leren strategie. 



In Figuur 13 is het behaalde SOLO niveau bij practicum 3 uitgezet tegen de diep 

leren score van de leerlingen volgens de ASSIST vragenlijst. 

 

Figuur 13 SOLO niveaus bij practicum 3 ten opzichte van resultaten Diep leren 

Hierin is duidelijk terug te zien dat er minder leerlingen op een SOLO niveau van 3 of 

4 uitkomen, daarbij ook in het achterhoofd houden dat de leerlingen die wel een 

SOLO niveau van 3 of 4 bereiken allemaal een stappenplan gevolgd hebben en dus 

geen eigen onderzoek hebben opgezet. Hoewel de leerlingen geen problemen 

hadden een werkplan op te stellen zodra zij een onderzoeksvraag hadden, vonden 

ze het lastig om een onderzoeksvraag te formuleren. Uit de resultaten blijkt dat de 

onderzoeksvragen die zij zelf opgesteld hadden niet leidt tot een hoger SOLO niveau 

en dus een hogere mate van verwerking en begrip. De leerlingen met een SOLO 

niveau van 3 of 4 verschillen ook in hoeverre zij een diep leren strategie hanteren, 

dus is er geen direct verband te herkennen. Hoewel de onderzoeksvragen die 

leerlingen bedacht hebben de potentie hebben om te stimuleren tot diep leren, lijkt 

het bij de manier van verwerking van de resultaten mis te gaan. Zoals eerder 

benoemd hebben leerlingen geen probleem om een werkplan te bedenken bij de 

onderzoeksvraag om de juiste resultaten te verkrijgen, maar wat er verder met de 

resultaten moet gebeuren om een degelijk onderbouwd antwoord te geven op de 

onderzoeksvraag lijkt lastig om te bedenken. Deels zal dit ook het verdere diep leren 

van de leerlingen in de weg staan aangezien er geen verdere stappen ondernomen 

worden vanuit de resultaten en er dus ook geen verdere verbindingen gelegd wordt 

tussen de verschillende concepten die zij in het afgelopen schooljaar onder ogen 

hebben gekregen. 



In Figuur 14 zijn de scores van oppervlakkig leren van leerlingen volgens de ASSIST 

vragenlijst uitgezet tegen het behaalde SOLO niveau bij practicum 3, hierbij is het 

verschil in aanpak gedurende de practica ook meegenomen. 

 

Figuur 14  Resultaten Oppervlakkig leren ten opzichte van SOLO niveaus bij practicum 3 

In Figuur 15 is het behaalde SOLO niveau bij practicum 3 uitgezet tegen de scores 

van oppervlakkig leren van de leerlingen volgens de ASSIST vragenlijst. 

 

Figuur 15 SOLO niveaus bij practicum 3 ten opzichte van resultaten Oppervlakkig leren 

  



Hoewel er bij practicum 3 sowieso minder leerlingen waren die een SOLO niveau 

van 3 of 4 haalde, lijkt er hier enigszins een trend herkenbaar. De figuur lijkt, op 

enkele uitschieters na, een neerwaartse lijn te volgen ofwel als een leerling laag 

scoort wat betreft het hanteren van een oppervlakkige leerstrategie dan scoort deze 

hoog qua SOLO niveau en vice versa. Hierbij zit het overgrote deel van de leerling 

nog altijd op een SOLO niveau van 2, unistructureel, en blijft het, ongeacht of zij een 

oppervlakkige of diepe leer strategie hanteren, lastig een hogere mate van 

verwerking te krijgen dan SOLO niveau 2.  

  



Discussie en Conclusie 
Allereerst moet voorop gesteld worden dat hierbij in totaal met 38 leerling gewerkt is 

waarbij gedurende de verschillende practica leerlingen afwezig waren vanwege 

verschillende redenen. De uiteindelijke groepsgrootte per groep, aan de hand van 

manier van werken, was daardoor nooit groter dan 16 waardoor de uiteindelijke 

resultaten wellicht geen goede representatie geeft dan wanneer de groepen groter 

zouden zijn.  

Hierbij zijn, aan de hand van wat praktisch mogelijk is qua klassen, 2 groepen 

gemaakt die ieder op een andere manier aan een soortgelijk practicum gewerkt 

hebben. Hierbij is niet gelet op verschillen tussen jongens en meisjes, leerlingen met 

Natuurkunde of Aardrijkskunde in hun pakket, etc., en is er alleen gekeken naar het 

soort antwoorden dat leerlingen zelf geven voordat er een discussie onderling of 

klassikaal plaats vindt.  

Daarnaast is er gedurende dit onderzoek voor gekozen om gebruik te maken van 

dezelfde opstelling waardoor de practica allemaal rekenkundig van aard zijn in plaats 

van andersoortige practica waarbij, bijvoorbeeld, stofeigenschappen vergeleken 

worden of neerslagreacties bestudeerd worden waardoor leerlingen die het 

rekengedeelte van Scheikunde lastig vinden wellicht benadeeld of minder 

gemotiveerd worden. 

Deelvraag 1: In welke mate stimuleren de conceptpractica, zoals ze momenteel 

gegeven worden bij het vak Scheikunde aan 4HAVO, diep leren? 
Tijdens de 3 verschillende ontwerpcycli is gebleken dat het diep leren van leerlingen 

momenteel hetzelfde blijft. In alle 3 de gevallen scoren leerlingen die werken met 

een vooraf uitgewerkt practicum na genoeg hetzelfde (SOLO niveau 2). De 

antwoorden van leerlingen zijn voornamelijk unistructureel, wat inhoudt dat 

leerlingen wel enkele aspecten oppikken maar hierbij het grotere geheel nog niet 

inzien. Er zijn geen relaties onderling en ook de achterliggende gedachte ontbreekt. 

Hoewel het binnen de verwachtingen valt, is het opmerkelijk in hoeverre het voor 

leerlingen voornamelijk een afvinklijst is ongeacht de leerstijl van de leerlingen. 

 

Deelvraag 2: Wat is het effect van het gebruik van de PAAI van Abrahams en Millar op 

het diep leren van de leerlingen van 4HAVO? 
Door verschillende mate van openheid te introduceren in de practica die leerlingen 

uitvoeren is een stijgende lijn te herkennen qua SOLO niveau echter komt wel naar 

voren dat leerlingen weinig tot niet geleerd hebben hoe een onderzoeksvraag of een 

werkplan opgesteld moet worden. Gedurende het bedenken van een werkplan of 

zowel een onderzoeksvraag en werkplan, zijn leerlingen voornamelijk 

geïnteresseerd in opmerkelijke factoren zoals flitsen, knallen of ‘vieze’ effecten. 

 



Onderzoeksvraag: Wat is het effect van conceptpractica op het diep leren van 

leerlingen van 4HAVO bij het vak Scheikunde? 
Het maken van een werkplan of zowel een onderzoeksvraag als werkplan maakt dat 

leerlingen eerder nadenken over het leerdoel van het practicum, wat stimuleert om 

doelgericht aan het werk te gaan. Leerlingen worden gestuurd om hun boek erbij te 

pakken en op zoek te gaan naar informatie die hen kan helpen bij hun werkplan of 

onderzoeksvraag. Dit geeft een nieuwe kijk op voornamelijk abstracte informatie 

aangezien ze zich gaan afvragen of het bruikbaar is om iets te bewijzen. Groepen 

die zelf een practicum ontwikkeld hebben werken doelgerichter en sneller maar gaan 

ook langer door om hun zeker te zijn van hun uitkomst. 

Echter blijkt uit de gegeven antwoorden dat leerlingen weinig tot geen 

referentiemateriaal hebben om hun antwoorden mee te vergelijken en het dus ook 

lastig vinden om aan te geven of een practicum verloopt op de juiste manier. 

Ongeacht of de resultaten realistisch zijn of niet, verwerken leerlingen deze zoals zij 

denken dat van hen verwacht wordt. Hieruit blijkt duidelijk het feit dat er weinig tot 

geen onderlinge relaties tussen de onderwerpen gelegd worden ofwel dat zelfs meer 

open practica leerlingen nog niet verder stimuleren dan SOLO niveau 3. Opvallend is 

dat de leerstrategie van leerlingen, oppervlakkige of diep leerstrategie, hier weinig tot 

geen rol lijkt te spelen in de mate van verwerking. 

Bij de laatste ontwerpcyclus, practicum 3, is zelfs het tegenovergestelde te zien, 

namelijk dat leerlingen een onderzoeksvraag bedenken die niet dieper gaat dan 

SOLO niveau 2 en daardoor dus ook een experiment uitvoeren waarbij de 

onderzoeksvraag, maar voornamelijk de resultaat verwerking, niet aanzet tot een 

hoger niveau van diep leren. 

De toegevoegde waarde van dit onderzoek is voornamelijk dat, hoewel er bekend is 

dat het stimuleren van diep leren bij practica niet vanzelfsprekend is, er een van de 

eerste stappen is gezet naar het achterhalen wat voor leerlingen wel een 

stimulerend effect heeft op het diep leren gedrag van leerlingen. De serieuzere 

houding en betrokkenheid die leerlingen tonen op het moment dat zij meer betrokken 

bij het proces van een practicum werkt enthousiasmerend voor docenten en de PAAI 

is daar een uitstekend ondersteunend instrument bij. 

  



Voor een toekomstig onderzoek zou het interessant zijn om te kijken wat er moet 

gebeuren met de verkregen resultaten van een practicum en hoe deze kunnen 

leiden naar een onderbouwd antwoord op de onderzoeksvraag. Leerlingen zijn goed 

op de hoogte van de onderzoeksvraag maar lijken het bij Scheikunde nog lastig te 

vinden om de juiste stappen te zetten die ook zouden moeten leiden tot een beter 

begrip van de leerstof. De stappen bij de ontwerpcycli van dit onderzoek zouden 

verder uitgekleed kunnen worden zodat de leerling beter begeleid wordt van een 

gestructureerd en uitgewerkt werkplan naar het zelf opstellen van een practicum 

waarbij van te voren vooral de nadruk moet komen te liggen op de 

onderzoeksvaardigheden en achteraf voornamelijk op de gewenste uitkomst van het 

practica. 

Concluderend kan gezegd worden dat open practica leerlingen van 4HAVO 

stimuleren te diep leren door middel van een gegeven onderzoeksvraag waarbij ze 

zelf een werkplan bedenken echter zijn hier wel nog stappen te zetten. Er is in ieder 

geval genoeg reden om practica meer open te presenteren aan leerlingen zodat ze 

deze meer eigen maken. 
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Bijlagen 

Assist vragenlijst 
De vragenlijst zoals de leerlingen die hebben gekregen, kan aan de hand van de 

onderstaande link geopend worden: 

https://forms.gle/Czee2dv7pC296fie7  

  

https://forms.gle/Czee2dv7pC296fie7


Resultaten Assist vragenlijst

AchternaamNaam Nummer v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18 v19 v20 v21 v22 DeepLearningSurfaceLearningDeepMotivationDeepStrategySurfaceMotivationSurfaceStrategy

Argalaless Zara 1 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 5 2 4 3 4 3 2 1 3,64 3,18 3,43 4,00 4,25 2,57

Creemers Daphne 2 2 4 4 4 3 4 2 3 3 4 4 4 2 2 4 2 3 3 2 2 2 3 2,82 3,18 2,43 3,50 3,50 3,00

Crijnen Anique 3 2 3 5 3 4 2 4 3 3 4 5 3 2 3 5 3 2 4 3 3 4 4 2,91 3,82 2,86 3,00 4,75 3,29

Custers Frederique 4 4 5 1 2 5 4 4 2 3 5 3 3 3 3 3 1 1 2 3 2 4 1 3,64 2,18 3,29 4,25 2,75 1,86

Defauwes Wouter 5 4 5 3 2 4 2 2 2 4 5 3 3 1 4 3 1 3 1 2 1 4 1 3,45 2,00 3,14 4,00 2,75 1,57

Delnoy Frederique 6 3 4 5 2 3 3 4 2 4 4 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2 2 3 3,09 3,00 2,86 3,50 4,00 2,43

Drescher Lea 7 2 4 2 4 5 3 2 2 3 3 5 3 2 3 4 3 2 1 4 2 3 2 3,09 2,73 3,00 3,25 3,25 2,43

Götte Christiaan 8 3 2 4 5 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 4 4 2 4 2,73 3,73 2,86 2,50 3,50 3,86

Gouders Yves 9 3 3 2 3 4 4 3 3 4 4 4 2 3 4 5 2 4 3 3 2 4 1 3,64 2,73 3,57 3,75 3,50 2,29

Haenen Eva 10 4 3 4 2 3 2 5 1 3 3 5 2 1 4 3 2 5 2 4 1 2 1 3,09 2,55 3,14 3,00 4,25 1,57

HellebrandDunja 11 2 4 4 4 1 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2,73 3,27 2,43 3,25 3,75 3,00

Höltke Daan 12 2 4 1 5 2 4 3 3 3 3 3 4 1 2 3 4 2 2 1 1 3 3 2,45 2,91 2,00 3,25 2,50 3,14

Janssen Danee 13 1 3 5 4 3 3 5 4 3 2 4 4 1 2 5 3 4 4 3 1 2 4 2,45 3,91 2,43 2,50 4,75 3,43

Koch Mignon 14 2 3 5 4 3 2 4 4 4 4 3 4 2 2 4 4 3 4 2 3 3 5 2,73 4,00 2,71 2,75 4,00 4,00

Lahou Britt 15 3 1 3 2 2 2 4 3 2 4 4 2 1 1 2 3 3 2 1 1 3 3 2,09 2,64 2,14 2,00 3,25 2,29

Leendert, vanLenthe 16 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3,00 2,73 3,00 3,00 3,00 2,57

Marum, vanTom 17 1 3 3 3 4 2 3 2 3 4 4 3 2 2 5 2 2 3 3 2 3 3 2,64 3,00 2,57 2,75 3,75 2,57

MourmansMayke 18 2 4 2 3 3 3 3 4 4 2 4 4 2 2 3 4 2 3 4 4 3 2 2,82 3,27 2,86 2,75 3,00 3,43

Nauta Nanne 19 4 4 3 2 4 3 3 2 5 3 5 3 3 4 5 2 4 4 3 2 3 3 3,64 3,09 3,71 3,50 4,00 2,57

Pinxt Octave 20 1 2 5 4 2 3 5 3 4 2 3 3 1 2 4 3 2 4 2 2 3 2 2,18 3,45 2,14 2,25 4,25 3,00

Plat Niels 21 2 3 1 3 4 5 3 3 4 4 4 4 2 2 5 3 4 2 2 2 3 1 3,18 2,82 3,00 3,50 3,25 2,57

Poeze Jelle 22 3 4 4 2 2 4 5 3 4 4 4 4 2 2 4 3 3 3 4 2 3 2 3,18 3,27 3,00 3,50 4,25 2,71

Puts Fleur 23 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 5 3 3 2 4 3 4 4 4 2 2 4 3,09 3,55 3,14 3,00 4,00 3,29

Reijswoud, vanFloris 24 3 4 1 2 4 3 2 3 4 4 4 2 1 3 3 2 3 4 3 1 1 2 3,00 2,36 2,71 3,50 2,50 2,29

RennenbergSterre 25 2 4 4 2 3 1 4 1 3 3 4 2 1 2 4 2 3 1 2 1 3 2 2,45 2,45 2,43 2,50 4,00 1,57

ReumermanFleur 26 3 5 3 3 4 3 4 3 4 4 5 3 2 1 5 1 5 2 3 3 5 1 3,55 3,00 3,71 3,25 4,25 2,29

Reuser Rosalie 27 3 3 4 3 4 4 4 2 3 3 4 3 1 4 2 3 4 5 4 3 4 2 3,36 3,18 3,29 3,50 3,50 3,00

Rutten Elle 28 3 2 4 3 5 4 3 3 3 2 4 2 1 3 2 3 4 3 5 2 3 3 3,18 2,91 3,43 2,75 3,25 2,71

Six Liliane 29 3 2 1 3 4 2 4 2 4 2 5 3 2 2 4 2 4 4 1 2 4 2 2,73 2,91 3,14 2,00 3,50 2,57

Smets Elke 30 1 3 5 3 4 2 5 2 3 3 5 4 2 3 5 1 2 5 3 5 2 5 2,55 4,09 2,43 2,75 5,00 3,57

Starren Ivar 31 2 4 4 3 2 1 3 2 3 4 4 3 2 2 3 3 4 4 3 3 4 2 2,82 3,09 2,86 2,75 3,50 2,86

Stuiver Amy 32 2 3 2 3 3 5 4 2 3 1 4 2 2 2 4 3 3 2 2 3 2 1 2,55 2,73 2,43 2,75 3,50 2,29

Veen, van Ole 33 4 4 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3,27 2,82 3,14 3,50 3,25 2,57

Verheij Frédérique 34 3 4 2 4 5 5 5 1 5 2 5 3 4 4 5 1 3 2 3 2 2 2 3,64 2,91 3,57 3,75 4,25 2,14

Vreeken Veerle 35 2 5 5 2 2 5 2 3 4 4 5 3 2 3 4 2 3 2 1 2 4 2 3,18 2,91 2,57 4,25 4,00 2,29

Warnier Fenne 36 1 3 4 4 4 1 4 2 2 2 3 3 1 2 5 2 3 4 2 1 2 2 2,09 3,09 2,14 2,00 4,00 2,57

Zwam, vanJeroen 37 2 4 5 2 4 5 2 2 1 5 5 4 3 2 2 5 1 4 2 2 3 3 2,91 3,27 2,29 4,00 3,50 3,14

Zwietink Luciano 38 1 2 2 3 2 3 3 3 4 3 4 3 2 1 4 3 3 4 2 3 3 4 2,36 3,27 2,43 2,25 3,25 3,29



PAAI (origineel) van (Millar, Robin; Abrahams, z.d.) 

 



 



 



 

  



Practicum 1 met stappenplan 

 



 

  



Practicum 1 Eigen keuze 

 



 

  



Practicum 2 Stappenplan 

 



 

  



Practicum 2 Eigen keuze 

 

  



Practicum 3 Stappenplan 

 



 

  



Practicum 3 Eigen keuze 

 

  



Ingevulde PAAI voor practica 

Practicum 1 Stappenplan 

 



 



 

  



Practicum 1 Eigen Keuze 

 



 



 

  



Practicum 2 stappenplan 

 



 



 

  



Practicum 2 Eigen keuze 

 



 



 

  



Practicum 3 Stappenplan 

 



 



 

  



Practicum 3 Eigen keuze 

 



 



 

  



SOLO Rubrik bij practica 
Practicum Prestructureel: 

‘Incorrect 
antwoord of geen 
antwoord, leerling 
heeft het niet 
begrepen.’ 

Unistructureel: 
‘Leerling geeft 
een conclusie 
zonder degelijke 
onderbouwing, of 
geeft alleen een 
observatie zonder 
of een incorrecte 
conclusie’ 

Multistructureel: 
‘Leerling beschrijft 
één of meer 
observaties en 
geeft een 
conclusie maar 
legt niet hoe of 
waarom de 
observaties leiden 
tot de conclusie.’ 

Relationeel: 
‘De leerling legt 
uit hoe en 
waarom de 
conclusie volgt 
uit de 
observaties en 
relateert 
eventuele 
eerdere 
observaties of 
andere 
relevante kennis 
aan elkaar.’ 

Overkoepelende 
abstractie: 
‘Leerling beheerst al het 
voorgaande en relateert 
observaties en 
conclusies aan 
bijvoorbeeld 
praktijksituaties, andere 
onderwerpen of andere 
vakken.’ 

1 Leerlingen lezen de 
grafiek verkeerd af 
of hebben niet door 
dat de resultaten 
niet logisch zijn en 
interpreteren deze. 
Verdere 
berekeningen zijn 
afwezig of kloppen 
niet. 

Of leerlingen 
interpreteren de 
grafiek juist, 
kunnen aangeven 
dat de grafiek 
onjuist loopt en 
waarom. Of de 
leerlingen weten 
op de juiste manier 
de berekening uit 
te voeren. 

Leerlingen 
interpreteren de 
grafiek op de juiste 
manier, kunnen 
onderbouwen 
wanneer welke stof 
in overmaat is en 
rekenen op de juiste 
manier maar 
kunnen dit niet 
koppelen aan 
massaverhouding of 
molverhouding. 

Leerling 
onderbouwt aan 
de hand van de 
juiste grafiek 
wanneer welke 
stof in overmaat 
is, kan uitrekenen 
wat de juiste 
massa- en 
molverhouding is. 

Zie voorgaande en leerling 
controleert dit aan de hand 
van de juist opgestelde 
reactievergelijking, rekent 
eventueel terug of de 
massaverhouding ook 
klopt. 

2 Leerling weet niet 
wat met de 
verkregen 
resultaten gedaan 

Leerling gebruikt 
het verkeerde 
volume CO2 en 
rekent hiermee de 

Leerling gebruikt het 
juiste volume CO2 
en gebruikt de 
dichtheid van CO2 

Leerling gebruikt 
het verschil in 
massa om de 
massa CO2 te 

Zie het voorgaande, 
controleert de berekening 
en geeft de kanttekening 
dat dit alleen voor CO2 



moet worden en 
kan niet verder 
rekenen en 
beantwoorden. 

hoeveelheid mol 
CO2 uit. Rekent 
niet uit wat het 
volume van een 
mol CO2 is. 

om de massa uit te 
rekenen. Rekent op 
de juiste manier het 
aantal mol CO2 uit 
en het volume van 
één mol. Controleert 
dit niet. 

bepalen, rekent 
hiermee het 
aantal mol uit en 
rekent deze om 
naar het molair 
volume maar 
controleert deze 
niet. 

berekend is en dat dus niet 
bekend is hoe het bij 
andere gassen zit. 

3 
(stappenplan) 

Leerling weet niet 
wat met de 
verkregen 
resultaten moet 
gebeuren en kan 
niet verder met de 
vragen. 

Rekent het aantal 
gram CO2 om naar 
mol en kijkt naar 
het verschil tussen 
begin en eind maar 
rekent verkeerd of 
niet de 
reactiesnelheid uit. 

Rekent het aantal 
gram CO2 om naar 
het aantal mol, kijkt 
naar verschil tussen 
begin en eind. 
Rekent bij 3 
tijdsintervallen de 
reactiesnelheid uit 
maar berekend 
verkeerd de 
gemiddelde 
reactiesnelheid. 

Rekent het aantal 
gram CO2 om 
naar het aantal 
mol, kijkt naar het 
verschil tussen 
begin en eind. 
Rekent bij 3 
tijdsintervallen de 
reactiesnelheid 
uit en rekent ook 
op de juiste 
manier de 
gemiddelde 
reactiesnelheid 
uit. 

Zie de vorige, maakt 
eventueel ook gebruik van 
de raaklijn methode of 
koppelt het aan de 
snelheids- en 
versnellingsberekeningen 
bij natuurkunde. 

3 (Eigen 
keuze) 

Onderzoeksvraag 
en werkplan zijn 
niet van niveau en 
voeren dus geen 
degelijk practicum 
uit. 

Of de 
onderzoeksvraag 
of het werkplan is 
fatsoenlijk 
doordacht 
ontworpen. 

Zowel de 
onderzoeksvraag 
als het werkplan is 
goed doordacht 
ontworpen. 

Zie vorige en 
leerling weet op 
de juiste manier 
de resultaten 
weer te geven en 
trekt hier 
conclusies uit. 

Zie vorige en weet 
conclusies te onderbouwen 
met degelijke resultaten 
verkregen door het 
practicum. Betrekt 
eventueel soortgelijke 
onderwerpen of andere 
vakken erbij. 

  



SOLO Resultaten 

 

 

 

Code DeepLearning SurfaceLearning SOLO1 SOLO2 SOLO3 Werkwijze1 Werkwijze2 Werkwijze3

1 3,64 3,18 1 3 1 1,00 1,00 1,00

2 2,82 3,18 #NULL! 1 2 #NULL! 1,00 1,00

3 2,91 3,82 2 2 2 0,00 0,00 0,00

4 3,64 2,18 2 1 4 1,00 0,00 0,00

5 3,45 2,00 3 3 #NULL! 0,00 1,00 #NULL!

6 3,09 3,00 #NULL! 1 #NULL! #NULL! 1,00 #NULL!

7 3,09 2,73 2 4 1 1,00 1,00 0,00

8 2,73 3,73 1 4 1 1,00 1,00 0,00

9 3,64 2,73 1 #NULL! #NULL! 0,00 1,00 #NULL!

10 3,09 2,55 2 1 #NULL! 1,00 1,00 #NULL!

11 2,73 3,27 2 3 2 1,00 1,00 0,00

12 2,45 2,91 #NULL! 4 2 #NULL! 0,00 1,00

13 2,45 3,91 2 3 2 0,00 0,00 1,00

14 2,73 4,00 3 2 2 0,00 1,00 0,00

15 2,09 2,64 1 3 #NULL! 1,00 1,00 #NULL!

16 3,00 2,73 3 2 2 1,00 0,00 1,00

17 2,64 3,00 2 3 2 0,00 0,00 1,00

18 2,82 3,27 3 2 3 0,00 1,00 0,00

19 3,64 3,09 #NULL! 1 2 #NULL! 0,00 1,00

20 2,18 3,45 2 #NULL! #NULL! 0,00 1,00 #NULL!

21 3,18 2,82 #NULL! #NULL! 1 #NULL! 0,00 1,00

22 3,18 3,27 #NULL! 3 4 #NULL! 0,00 0,00

23 3,09 3,55 #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! 1,00 #NULL!

24 3,00 2,36 2 2 #NULL! 1,00 1,00 #NULL!

25 2,45 2,45 #NULL! 4 2 #NULL! 1,00 1,00

26 3,55 3,00 2 4 2 1,00 1,00 1,00

27 3,36 3,18 2 1 #NULL! 1,00 1,00 #NULL!

28 3,18 2,91 2 4 1 1,00 1,00 1,00

29 2,73 2,91 3 3 2 0,00 1,00 0,00

30 2,55 4,09 #NULL! 4 1 #NULL! 1,00 1,00

31 2,82 3,09 1 4 1 0,00 1,00 0,00

32 2,55 2,73 3 #NULL! 1 1,00 0,00 1,00

33 3,27 2,82 1 2 2 1,00 0,00 1,00

34 3,64 2,91 2 2 3 0,00 1,00 0,00

35 3,18 2,91 #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! 1,00 #NULL!

36 2,09 3,09 2 3 2 0,00 0,00 1,00

37 2,91 3,27 2 4 4 0,00 1,00 0,00

38 2,36 3,27 #NULL! 2 2 #NULL! 0,00 1,00


