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Voorwoord 

Voor het vak Onderzoek van Onderwijs, een centraal onderdeel uit de 

Masteropleiding Science Education and Communication aan de Technische Universiteit 

Eindhoven, hebben wij onderzoek gedaan naar hoe de communicatie over leerinhoud tussen 

groepsleden bij projectwerk voor het vak natuurkunde veranderd kan worden zodat leerlingen 

individueel hogere leerresultaten kunnen behalen.  

Het initiële plan voor dit onderzoek was het ontwerpen van een communicatietool 

waarmee de leerlingen individueel hogere leerresultaten konden behaalden. Echter bleek dat 

er weinig bekend is over het effect van communicatie tussen groepsleden over leerinhoud op 

de individuele leerresultaten. Daarom is ons onderzoek een voorbereidend onderzoek, waarin 

onderzocht is wat het effect van bepaalde communicatiefactoren is op de individuele 

leerresultaten en wordt een advies gegeven op welke manier leerlingen hun huidige manier 

van communiceren zouden kunnen veranderen om naar verwachting hogere individuele 

leerresultaten te behalen. Aan de hand van onze aanbevelingen zou een tool ontworpen 

kunnen worden die deze manier van communiceren stimuleert en/of bevordert.   

Wij hebben ons onderzoek uitgevoerd op een middelbare school met leerlingen uit 

VWO 4. Graag willen wij de docenten en de leerlingen van deze school bedanken voor hun 

medewerking. Daarnaast willen wij Martina van Uum bedanken voor haar begeleiding vanuit 

de opleiding.  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Samenvatting 

 In dit onderzoek is gekeken naar hoe leerlingen hun manier van communiceren over 

leerinhoud kunnen veranderen om individueel hogere leerresultaten te behalen binnen 

coöperatief leren in projectwerk bij natuurkunde in VWO 4. Door middel van een vragenlijst 

is in kaart gebracht hoe leerlingen communiceren. Het is gebleken dat leerlingen 

voornamelijk naar elkaars inhoudelijke uitleg luisteren, inhoudelijke discussies voeren en 

luisteren naar uitleg over gemaakte fouten. Het minst vaak krijgen leerlingen geen uitleg als 

zij een vraag stellen over inhoud of procedure of als zij een fout maken. Gedurende een 

modelleerproject hebben leerlingen hun inzet van de communicatiefactoren inzichtelijk 

gemaakt in een vragenlijst en is door middel van concept maps het leerresultaat beoordeeld. 

Daaruit is gebleken dat, van de 13 onderzochte communicatiefactoren, het controleren van 

elkaars werk en het krijgen van een antwoord op procedure vragen een positief effect hebben 

op de individuele leerresultaten. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen dit soms tot regelmatig 

doen. Om hogere individuele leerresultaten te behalen door middel van het veranderen van 

communicatie moeten de leerlingen zo veel mogelijk elkaars werk controleren en antwoord 

krijgen op procedure vragen. 

Trefwoorden:  Diep leren, coöperatief leren, communicatie, communicatiefactoren, 

projectwerk, individuele leerresultaten, natuurkunde 

1. Inleiding 

Coöperatief leren in projectwerk wordt vaak toegepast in de klas als alternatief voor 

plenaire instructies (Stierer & Maybin, 1994). Hierbij wordt van leerlingen geacht dat zij 

samenwerkend met groepsgenoten informatie opzoeken en verwerken, kennis vergaren, 

verbanden leggen en vaardigheden ontwikkelen om een gemeenschappelijk doel te bereiken. 
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Wij vragen ons af of leerlingen bij projectwerk in groepen alle leerinhoud (vakinhoudelijke 

informatie) opdoen en dus alles leren wat er te leren valt in het project. Ofwel, zijn de 

individuele leerlingen in staat alle vakinhoudelijke leerdoelen van het project te behalen? Een 

project kan met een goed cijfer worden afgesloten wanneer leerlingen een goede rolverdeling 

hebben en hun krachten bundelen. Echter is het niet vanzelfsprekend dat de leerlingen met 

elkaar delen wat ze hebben geleerd: ze maken bijvoorbeeld allemaal een deel van het verslag 

en leveren deze zonder elkaars deel te bekijken of begrijpen in. Indien een dergelijke situatie 

het geval is, behalen leerlingen niet alle leerdoelen en wordt diep leren bij het project negatief 

beïnvloed (Johnson, Maruyama, Johnson, Nelson, 1981). Daarbij is het dan de vraag of de 

leerlingen meer leren van het projectwerk in een groep dan van een plenaire instructie of 

individueel werk. Daarnaast krijgen leerlingen hierdoor mogelijk ook niet de kans om 

verbanden te leggen tussen de verschillende deelonderwerpen en onderdelen, aangezien 

leerlingen alleen een deel van het geheel zien en begrijpen. Ook zijn het bespreken van de 

leerinhoud met, het uitleggen daarvan aan medeleerlingen en het kritisch bekijken van elkaars 

werk belangrijke diepe leeractiviteiten, maar dit gebeurt mogelijk dus niet altijd. Onze 

verwachting, dat leerlingen niet alle informatie vergaren uit groepswerk en dus niet alles 

leren wat er te leren valt bij groepswerk, sluit aan bij onze ervaringen op de middelbare 

school. Wanneer werd samengewerkt in groepen, kwam het vaak voor dat ieder groepslid 

verantwoordelijk was voor een onderdeel. Dit is een effectieve manier om veel kennis te 

vergaren. De verantwoordelijke leerling zocht en verwerkte de benodigde informatie voor 

zijn/haar onderdeel. Echter, de andere leerlingen werden hier niet bij betrokken, waardoor zij 

niets over dit onderdeel geleerd hebben. Die leerlingen hebben vaak geen idee waar zijn/haar 

groepsgenoten mee bezig zijn geweest: iedere leerling heeft dus alleen iets geleerd over het 

onderdeel waar hij/zij verantwoordelijk voor is. Het verdelen van taken hoort bij het werken 
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in groepen, echter moet er wel gecommuniceerd worden met elkaar en moet informatie 

gedeeld worden. Dit zien wij vaak niet gebeuren. 

Individuele leerresultaten 

Uit onderzoek blijkt dat leerlingen bij projectwerk in groepen hogere leerresultaten 

kunnen halen dan zij in hun eentje zouden kunnen behalen (Sharan, 1980; Slavin, 1980a; 

Slavin, 1980b; Webb, 1982; Henke et al, 1988; McCorkle, Reardon, Alexander, Kling, Harris 

& Vishwanathan Iyer, 1999). Echter blijkt ook dat de individuele leerresultaten van de 

verschillende groepsleden niet gelijk zijn. Uit onderzoeken kan nog niet worden 

geconcludeerd of bepaalde leerlingen in een groep hogere leerresultaten bereiken dan andere. 

Sommige onderzoeken concluderen dat beter presterende leerlingen hogere leerresultaten 

bereiken (Allen, 1999; Robinson, 1990), terwijl andere het tegenovergestelde concluderen 

(Webb, 1992). Er kan dus niet eenduidig worden geconcludeerd welke verschillen er zijn 

(Johnson, Maruyama, Johnson & Nelson, 1981), maar deze onderzoeken tonen wel aan dat er 

verschillen zijn in de leerresultaten van individuele leerlingen in groepswerk. Als docent 

streef je ernaar om alle leerlingen het minimale leerdoel te laten halen, maar ook dat alle 

leerlingen het beste uit zichzelf halen. Uit de onderzoeken die hebben aangetoond dat de 

hoger presterende leerlingen lagere leerresultaten behalen (Allen, 1991; Robinson, 1990) kan 

worden geconcludeerd dat deze leerlingen niet het meeste uit zichzelf halen. 

Communicatie 

Wij wilden daarom onderzoeken op welke manier leerlingen individueel hogere 

leerresultaten kunnen behalen tijdens projectwerk in een groep. We hebben gekozen om ons 

te richten op communicatie, omdat communicatie een belangrijke rol speelt bij de 

voorwaarden voor coöperatief leren. Binnen coöperatief leren werken leerlingen samen om 
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een gemeenschappelijk doel te bereiken. Ze zijn hierbij positief van elkaar afhankelijk, 

moeten elkaar helpen en zetten hun sociale vaardigheden in om het gemeenschappelijke doel 

van het project te behalen (Gillies, 2004; Deutsch, 1949; Slavin, 1996). Communicatie speelt 

hierbij een cruciale rol: leerlingen leggen elkaar bijvoorbeeld dingen uit, beargumenteren hun 

keuzes en motiveren elkaar om hard te werken. Naast deze rol van communicatie binnen 

groepswerk is het ook een unieke eigenschap van groepswerk ten opzichte van individueel 

werken, dat kan leiden tot diepe cognitieve leeractiviteiten. Voorbeelden van diepe cognitieve 

leeractiviteiten zijn relateren en structureren, kritisch verwerken en concreet verwerken 

(Koopman, 2017). Wij zien deze als onderdeel van communicatie. ‘Diep leren’ wordt 

gedefinieerd als betekenisvol leren, waarbij nieuwe kennis en vaardigheden bewust worden 

geïntegreerd in bestaande kennis/vaardigheden (Koopman, 2017). Het verband tussen 

communicatie en deze diepe leeractiviteiten wordt verder besproken in de theoretische 

inbedding.  

We willen daarom onderzoeken welke communicatiefactoren op dit moment worden 

ingezet bij communicatie over leerinhoud, wat het effect van deze communicatiefactoren is 

op de individuele leerresultaten en hoe de leerlingen hun communicatie kunnen veranderen 

om individueel hogere leerresultaten te behalen tijdens coöperatief leren in projectwerk bij 

natuurkunde.  

Aan de hand van onze conclusie kan onderzoek gedaan worden naar hoe leerlingen 

gestimuleerd kunnen worden om hun manier van communiceren te veranderen naar een 

manier van communiceren waarbij zij hogere leerresultaten behalen. 

Voor docenten kan dit onderzoek relevant zijn wanneer zij coöperatief leren in 

projecten toepassen in hun onderwijs. Ons onderzoek beschrijft welke communicatiefactoren 

een positief of negatief effect hebben op de individuele leerresultaten. De docent kan 

leerlingen stimuleren om de communicatiefactoren die een positief effect hebben in te zetten 
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en die een negatief effect hebben niet in te zetten door middel van bijvoorbeeld coaching, de 

instructie of beschrijving van het project. Verder onderzoek zal gedaan kunnen worden naar 

hoe docenten dit precies kunnen doen.  

2. Theoretisch kader 

Leerresultaten bij coöperatief leren 

Zoals in de inleiding al benoemd is, wordt groepswerk vaak toegepast in de klas als 

alternatief voor plenaire instructies (Stierer & Maybin, 1994). Bij een dergelijk projectwerk 

in een groep werken leerlingen samen aan een opdracht, waarbij niet per definitie vooraf een 

vastgesteld onderwerp-afhankelijk, inhoudelijk leerdoel is gesteld (Ettington & Camp, 2002; 

Hall & Buzzwell, 2013). Leerlingen halen bij dergelijke projecten bepaalde ‘leerresultaten’: 

inhoudelijke kennis die een leerling vergaart of gebruikt tijdens het project. Dit is te 

vergelijken met het begrip ‘student achievement’ zoals genoemd door Slavin (1996). Echter 

is gebleken dat de individuele leerresultaten bij deze projectwerken in groepen verschillen, 

terwijl je als docent ernaar streeft om alle leerlingen een minimaal leerdoel te laten behalen. 

Zoals in de inleiding beschreven, stellen enkele onderzoeken dat de sterkere leerling het 

meeste leert in projectwerk (Allen, 1999; Robinson, 1990), andere onderzoeken stellen juist 

dat de zwakkere leerling het meeste leert (Webb, 1992). Ondanks dat de onderzoeken 

verschillende resultaten hebben, is de overeenkomst dat er verschillen zijn in hoeveel iedere 

leerling leert van projectwerk (Johnson, Maruyama, Jonhson & Nelson, 1981). Tevens kan 

het zijn dat minimum leerdoelen niet door iedere leerling behaald worden, als er verschillen 

zijn in de leerresultaten van leerlingen. Het is ook duidelijk dat, wanneer er verschillen in de 

leerresultaten zijn, de leerlingen in projectwerk niet alles met elkaar delen en dus niet de 

hoogst mogelijke individuele leerresultaten behaald worden. Dus, hoe kunnen in groepen wel 
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de hoogste leerresultaten worden behaald? Dit heeft volgens onderzoek te maken met de 

samenwerking: het blijkt dat de hoogste leerresultaten in projectwerk worden geboekt als de 

leerlingen coöperatief samenwerken (Stierer & Maybin, 1994; Slavin, 1996). ‘Coöperatief 

leren’ houdt in dat leerlingen in kleine groepjes samenwerken om een gemeenschappelijk 

doel te bereiken. Hierbij gebruiken ze bronnen, motiveren ze elkaar om hard te werken, 

discussiëren ze, helpen ze elkaar om iets te begrijpen, helpen ze elkaar om taken te voldoen, 

vragen ze elkaar om uit te leggen en luisteren ze naar elkaar. Elk groepslid moet meedoen en 

leren en dit wordt vervolgens gecontroleerd door de docent of medeleerlingen. De zwakke 

leerling leert door de uitleg van de sterke leerling, de sterke leerling leert door uit te leggen 

aan de zwakkere leerling (Gillies, 2004; Johnson & Johnson, 1999). Uit onderzoek is 

gebleken dat een groep waarin niet coöperatief wordt samengewerkt lagere leerresultaten 

behaalt (Henke et al, 1988; McCorkle et al, 1999).  

Ondanks het feit dat er een groeiende consensus is onder onderzoekers dat coöperatief 

leren positieve effecten heeft op de leerresultaten van de leerlingen en ondanks het feit dat 

steeds meer docenten coöperatief leren gebruiken op school (Stierer & Maybin, 1994), is er 

toch nog onduidelijkheid, verwarring en onenigheid waarom coöperatieve leerstrategieën de 

leerresultaten van leerlingen beïnvloeden en onder welke omstandigheden deze effecten 

worden gevonden (Slavin, 1996). 

Er zijn vijf essentiële elementen volgens Johnson & Johnson (1999) die bepalen of 

een activiteit coöperatief is: 1. Positieve afhankelijkheid (het idee dat je alleen kunt slagen als 

je samenwerkt – kan worden bereikt met een gemeenschappelijk leerdoel); 2. Individuele 

verantwoording (ieder individu wordt beoordeeld op zijn bijdrage); 3. In het echt, 

motiverende interactie (leerlingen motiveren elkaars successen door te helpen, ondersteunen, 

aanmoedigen en te prijzen); 4. Sociale vaardigheden (interpersoonlijke vaardigheden zoals 

leiderschap, communicatie, beslissingen nemen, het opbouwen van vertrouwen en 
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conflictmanagement) en 5. Groepsprocessen beoordelen (tijdens het project praten hoe ze hun 

doelen bereiken en een effectieve samenwerking kunnen behouden). 

Communicatie bij coöperatief leren 

In bovenstaande essentiële elementen voor coöperatief leren, die aanwezig moeten 

zijn voor een effectieve samenwerking, zien wij dat communicatie een belangrijke rol speelt. 

Met ‘communicatie’ wordt bedoeld dat iemand boodschappen uitwisselt met iemand anders. 

De boodschappen kunnen mondeling of schriftelijk worden uitgewisseld (Steehouder, Jansen, 

van Gulik, Mulder, van der Pool & Zeijl, 2016). Binnen meerdere van deze voorwaarden 

voor coöperatief leren speelt communicatie een cruciale rol: leerlingen moeten elkaar op de 

hoogte brengen van leerinhoud die zij hebben vergaard, moeten afspraken kunnen maken 

over hun taken, elkaar motiveren om hard te werken en hun sociale vaardigheden zoals 

leiderschap kunnen toepassen om de groep optimaal te laten functioneren. Ook zijn er diverse 

diepe cognitieve leeractiviteiten die bereikt kunnen worden tijdens groepswerk, die 

voortkomen uit communicatie: denk aan het kritisch verwerken van informatie die door 

groepsleden wordt uitgelegd, kanttekeningen of kritiek geven,, het structureren en relateren 

van informatie van groepsleden met reeds door jou vergaarde informatie, het ontdekken van 

de oorzaak of het gevolg van een situatie of het structuur aanbrengen in leerinhoud van het 

project. Wanneer leerlingen niet met elkaar communiceren, lopen zij deze diepe cognitieve 

leeractiviteiten mis. Webb (1982) stelt dat leerlingen hogere leerresultaten behalen wanneer 

zij vergaarde inhoud moeten uitleggen aan een ander, dan wanneer zij stof alleen zelf leren. 

Voorafgaand aan het geven van een uitleg staat namelijk het maken van een sterk 

georganiseerde cognitieve structuur. De leerling moet begrijpen wat hij/zij gaat uitleggen. 

Daartegenover staat de leerling die uitleg ontvangt: de leerling moet proberen de uitleg te 

volgen en zich afvragen of het klopt wat hij/zij te horen krijgt. Het geven van feedback en het 
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delen van informatie helpt leerlingen in het maken en aanpassen van ideeën en het verkrijgen 

van informatie in het algemeen (Webb, 1982). Gootzen (2012) zegt dat wanneer leerlingen 

uitleg geven, zij voorbeelden of hun eigen ervaringen kunnen gebruiken. Deze sluiten 

mogelijk meer aan bij de leerling die de uitleg ontvangt, dan wanneer een docent de uitleg 

geeft. Uit dit alles kan geconcludeerd worden dat communicatie kan leiden tot diepe 

cognitieve leeractiviteiten en uiteindelijk tot hogere leerresultaten (Gootzen, 2012). 

Communicatie is dus van uiterst belang in het werken in een groep. Zonder communicatie 

vallen de bovengenoemde voordelen weg. 

Maar hoe draagt de communicatie dan precies bij? Welke factoren dragen positief bij, 

zijn er factoren die het behalen van hogere cognitieve leerresultaten juist tegenhouden? 

Hiernaar hebben wij onderzoek gedaan. Wij hebben onderzocht welke communicatiefactoren 

op dit moment worden ingezet bij communicatie over leerinhoud, wat het effect van deze 

communicatie op de individuele leerresultaten is en hoe leerlingen hun communicatie kunnen 

veranderen om individueel hogere leerresultaten te behalen. Het onderzoek is uitgevoerd bij 

projectwerk binnen het vak natuurkunde. 

Communicatiefactoren 

Er zijn al enkele onderzoeken uitgevoerd die een indruk geven van mogelijke 

communicatiefactoren die een effect hebben op leerresultaten: Webb en Kenderski (1984) 

hebben in een onderzoek een vergelijking gemaakt tussen de leerresultaten en interactie 

binnen kleine groepen en binnen klassikale instructies. Dit onderzoek vond echter plaats in 

een andere context, namelijk bij het vak wiskunde waarbij één antwoord mogelijk is en alle 

leerlingen aan dezelfde opdrachten werken, waardoor dit niet één op één kan worden 

vergeleken met ons onderzoek. Wel geven de resultaten van dit onderzoek enig inzicht in 

mogelijke effecten van verscheidene communicatiefactoren. In het onderzoek hebben Webb 
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en Kenderski drie klassen vergeleken, waarin leerlingen van ongeveer 12 tot 14 jaar oud 

zaten (grade 7 en 8). Één klas kreeg klassikale instructies, in de andere twee klassen werkten 

de leerlingen in kleine groepjes aan wiskundige opgaven over geometrische figuren. 

Gedurende het project van 3 weken werd de interactie die leerlingen met elkaar hadden 

geturfd aan de hand van 13 codes: de communicatiefactoren. Deze waren gebaseerd op 

variabelen die mogelijk invloed hadden op de leerresultaten, zoals het maken van een fout 

zonder verbeterd te worden of vragen om een uitleg en deze vervolgens krijgen. Deze 

resultaten zijn vergeleken met de leerresultaten van de leerlingen, in dit geval de scores van 

de toets die de leerlingen als afsluiting van het onderwerp maakten. 

In het onderzoek kwamen meerdere positieve, negatieve en neutrale effecten van 

communicatie op de leerresultaten naar boven. Deze resultaten geven een indruk van 

communicatiefactoren die wij kunnen onderzoeken in onze context. Uit het onderzoek bleek 

dat het geven van uitleg een positief effect had op de leerresultaten. Het niet krijgen van een 

antwoord op een vraag of fout, het alleen krijgen van het juiste antwoord bij een vraag of 

fout, en het krijgen van een antwoord op een procedure vraag (zoals “op welke bladzijde kan 

ik … vinden?”) hadden een negatief effect. Het krijgen van een kort antwoord, het krijgen 

van een uitleg en het uitvoeren van berekeningen hadden volgens het onderzoek geen effect 

op het leerresultaat. 

In 1991 voerde Webb een meta-analyse uit, waarin ze nog verder keek naar de 

leerinhoud gerelateerde communicatie (“task-related verbal interaction”) tussen groepsleden 

bij het leren van wiskunde in kleine groepen. In totaal analyseerde ze 17 empirische 

onderzoeken die vergelijkbaar waren qua opzet. Over het algemeen gaf de docent eerst een 

introductie over het onderwerp, waarna de leerlingen in kleine groepen (ca. 4 leerlingen per 

groep) aan de slag gingen met het oplossen van enkele problemen. De leerlingen werden 

geïnstrueerd om eerst elkaar om hulp te vragen en daarna pas de docent. Daarnaast werd 
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benadrukt dat het belangrijk was dat alle leerlingen alle stof leerden, om hem te demotiveren 

het werk te verdelen onder de groepsleden. Tot slot moesten de leerlingen individueel een 

toets maken, waarmee hun leerresultaat kon worden beoordeeld. Bij de meeste onderzoeken 

werd gebruik gemaakt van heterogene groepen, waarbij de wiskundige onderwerpen, de 

jaarlaag en het niveau van de deelnemers verschilde. Uit de meta-analyse bleek dat het geven 

van inhoudelijke uitleg, het luisteren naar medeleerlingen die uitleg geven en het vragen van 

expliciete en directe vragen een positief effect op de leerresultaten hadden. Een negatief 

effect werd in deze context gevonden voor niet-taakgerelateerde discussies, het krijgen van 

hulp van een lager niveau dan is gevraagd (denk aan alleen een antwoord ontvangen zonder 

uitleg), geen antwoord ontvangen en niet kritisch bekijken van elkaars werk. Geen effect 

werd gevonden voor de frequentie waarin de interactie plaatsvond. Door Cohen (1994) en 

Swing en Peterson (1982) werd echter wel een positief effect gevonden voor de frequentie 

van interactie: daarom stelt Webb dat ze verwacht dat dit in haar onderzoek geen effect had 

omdat de groepen geen groepstaak hadden in het onderzoek, waardoor ze niet afhankelijk van 

elkaar waren, omdat er maar één goed antwoord was op een vraag en de vragen niet open-

ended waren. In de uitgebreide meta-analyse van Webb komen al veel communicatiefactoren 

aan bod, die effect hebben op de leerinhoud in de genoemde context. Peterson en Swing 

(1985) voegden nog een communicatiefactor toe die van toepassing kan zijn op het 

leerresultaat: volgens hen heeft het controleren van elkaars antwoorden een positief effect. 

Uit bovenstaande onderzoeken komt een lijst met communicatiefactoren naar voren 

die een positief, negatief of geen effect hebben op communicatie binnen groepen in 

projectwerk. Echter ging het bij bovenstaande onderzoeken over het leren van wiskunde en 

het maken van opdrachten, waarbij maar één antwoord juist is en waarbij leerlingen werden 

gestimuleerd om het werk niet te verdelen. Daarom zijn deze resultaten niet één op één te 

vergelijken met ons onderzoek. Deze onderzoeken geven echter wel informatie over welke 
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communicatiefactoren een mogelijk effect hebben op de individuele leerresultaten. Daarom 

zullen bovengenoemde communicatiefactoren worden onderzocht in onze context, namelijk 

projectwerk bij natuurkunde over een niet vooraf vastgesteld onderwerp, waarbij wordt 

gekeken welke invloeden deze manieren van communiceren hebben op het leerresultaat. 

Binnen onze context is er niet één antwoord juist en zullen leerlingen het werk juist wel 

verdelen. Het is gebruikelijk dat leerlingen taken verdelen, om op die manier zoveel mogelijk 

kennis te vergaren, maar het is wel de bedoeling dat zij die kennis dan ook met elkaar delen. 

Binnen het project moeten ze dus communiceren over de informatie die ze hebben vergaard, 

om allemaal vergelijkbare en individueel de hoogst mogelijke leerresultaten te behalen. 

Om de communicatie van leerlingen te onderzoeken binnen projectwerk, hebben wij 

een lijst met communicatiefactoren opgesteld. In onderstaande sectie wordt de 

totstandkoming van deze communicatiefactoren, en de specifieke onderzoeken waaruit deze 

communicatiefactoren verkregen zijn, besproken. 

1. Inhoudelijke uitleg geven 

Uit onderzoek van Webb (1982) bleek dat als leerlingen elkaar hielpen, dit een 

positief effect had op het leerresultaat. Hierbij werd informatie en/of hulp geven en/of 

ontvangen bedoeld. Uit hetzelfde onderzoek bleek dat het actief deelnemen aan interactie ook 

een positief effect had. Hiermee bedoelt Webb onder andere dat leerlingen vragen stellen, 

luisteren naar uitleg of deze geven, deelnemen aan vakinhoudelijke discussies en praten over 

het onderwerp. Uit onderzoeken van Webb uit 1991 en 1992 komt het geven van inhoudelijke 

uitleg ook als positieve communicatiefactor naar voren. 
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Verschillende onderdelen in de eerste twee factoren duiden op de derde, namelijk het 

geven van uitleg: hierbij help je iemand en neem je actief deel aan de interactie. Daarom is 

‘inhoudelijke uitleg geven’ de eerste communicatiefactor die wij zullen onderzoeken. 

2. Luisteren naar inhoudelijke uitleg 

Het elkaar helpen en actief deelnemen aan interactie (zoals hierboven genoemd) slaan 

echter ook op het ontvangen van uitleg: dan word jij geholpen, en ben je ook actief bezig om 

de stof te begrijpen waar het project over gaat. In de onderzoeken van Webb uit 1991 en 1992 

kwam ook de factor ‘luisteren naar medeleerlingen die uitleg geven over inhoud’ naar voren. 

Deze willen wij daarom ook meenemen in ons onderzoek. Daarom is ‘luisteren naar 

inhoudelijke uitleg’ de tweede communicatiefactor die wij zullen onderzoeken. 

3. Luisteren naar uitleg over een fout die je gemaakt hebt 

Wanneer je luistert naar een uitleg, kan het zijn dat je een uitleg krijgt over een fout 

die je hebt gemaakt. Dit is een ander soort communicatie dan het krijgen van een 

inhoudelijke uitleg over een onderwerp. Daarom hebben wij het krijgen van een uitleg over 

een onderwerp en het krijgen van een uitleg over een gemaakte fout van elkaar 

onderscheiden. Er wordt verwacht dat dit een positieve bijdrage aan het leerresultaat zal 

leveren: je krijgt hulp (Webb, 1982), je neemt actief deel aan interactie (Webb, 1982), luistert 

naar een andere medeleerling (Webb, 1991; Webb, 1992).  

Daarnaast vond Webb in haar onderzoeken uit 1991 en 1992 ook dat het niet krijgen 

van een uitleg bij een antwoord, of het niet krijgen van een antwoord op een vraag, een 

negatief effect hadden op het individuele leerresultaat. Deze factor test het tegenovergestelde: 

je krijgt juist wel uitleg.  
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De derde communicatiefactor is dus het ‘luisteren naar uitleg over een fout die je 

gemaakt hebt’. 

4. Je hebt een fout gemaakt, maar wordt hierop niet gewezen door je groepsgenoot 

Uit onderzoek van Peterson & Swing (1985) bleek dat het een positief effect had op 

het leerresultaat als een groepsgenoot jouw werk kritisch bekeek: als je een fout maakte en 

jouw groepsgenoot jou daarop wees met uitleg. Het kan echter ook zijn dat je een fout maakt 

en je groepsgenoot je hier niet op wijst. Dan krijg je dus geen uitleg. Dit heeft volgens Webb 

(1991, 1992) een negatief effect op het individuele leerresultaat. Je komt er dan later zelf 

achter dat je een fout gemaakt hebt. Het effect hiervan willen we testen in de vierde 

communicatiefactor. 

5. Je hebt een fout gemaakt, wordt hierop gewezen door je groepsgenoot maar krijgt 

geen uitleg 

Met factor 3 testen we het effect van het krijgen van uitleg over een fout die je hebt 

gemaakt. Dit is het tegenovergestelde van wat getest is door Webb in 1991 en 1992: zij vond 

dat als je geen uitleg krijgt bij een antwoord, of helemaal geen antwoord krijgt, dat dit een 

negatief effect heeft. Je krijgt hulp op een lager niveau: dit heeft een negatief effect. Dit geldt 

zowel voor wanneer je om een uitleg of procedure vraagt, als dat je een fout maakt en 

gecorrigeerd wordt. Met communicatiefactor 4 testen wij wat het effect is als je helemaal 

geen antwoord krijgt, dus niet wordt gewezen op je fout. Met de vijfde communicatiefactor 

willen wij testen wat het effect is als je wel wordt gewezen op je fout, maar hier geen uitleg 

over krijgt.  
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6. Controleren van elkaars werk 

Het controleren van elkaars werk, het kritisch bekijken van, heeft volgens Peterson & 

Swing (1985) een positief verband met de individuele leerresultaten. Wij willen dit graag 

testen in de zesde communicatiefactor. 

7. Vraag stellen met als antwoord inhoudelijke uitleg 

Er zijn twee manieren waarop gereageerd kan worden als je een vraag stelt. Je bent 

actief deel aan het nemen aan de discussie, maar je kunt als gevolg van je vraag wel of geen 

antwoord krijgen. Je kunt een kort antwoord krijgen, of een uitleg. Hier maken wij 

onderscheid in. De zevende communicatiefactor is daarom het stellen van een vraag met als 

reactie een antwoord inclusief inhoudelijke uitleg. Het luisteren naar uitleg over inhoud heeft 

volgens Webb (1991, 1992) een positief effect, het ontvangen van hulp (Webb, 1982) een 

positief effect en het stellen van expliciete en directe vragen, die sneller een uitleg uitlokken, 

een positief effect (Webb, 1982). Dit testen wij in deze communicatiefactor. Het 

tegenovergestelde wordt getest in factor 8: hier testen wij het stellen van een vraag zonder 

antwoord met inhoudelijke uitleg te krijgen (helemaal geen antwoord, of een kort antwoord 

zonder uitleg). Dit zou dus betekenen dat als je vaker communicatiefactor 7 inzet (waarbij je 

dus wél uitleg krijgt als antwoord op een vraag), je minder vaak communicatiefactor 8 inzet 

(waarbij je geen of korte uitleg krijgt als antwoord op een vraag): des te vaker je uitleg 

ontvangt naar aanleiding van een vraag, des te lager het percentage zal zijn van ontvangen 

van geen of korte uitleg naar aanleiding van een vraag. 

8. Vraag stellen zonder antwoord met inhoudelijke uitleg te krijgen 

Zoals gezien bij communicatiefactor 7, kan je ook een vraag stellen zonder antwoord 

te krijgen, of alleen een kort antwoord zonder uitleg. Dit testen we in deze factor. Als een 
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antwoord wordt gegeven zonder uitleg (je krijgt een lager niveau hulp dan wordt gevraagd) 

of geen antwoord wordt gegeven op een vraag, zou dit een negatief effect hebben op het 

leerresultaat (Webb, 1991; Webb, 1992). Dit wordt dus getest in deze factor. 

9. Inhoudelijke discussie voeren 

Wanneer je actief deelneemt aan een interactie en hierbij een conflict hebt over 

leerinhoud, zou dit volgens Webb (1982) een positief effect moeten hebben op de 

leerresultaten. Wij interpreteren dit als het voeren van een discussie over de inhoud. Dit 

testen wij in de negende communicatiefactor: ‘inhoudelijke discussie voeren’. 

10. Antwoord krijgen op procedure vragen 

Je kunt niet alleen vragen stellen over inhoud. Je zou ook procedure vragen kunnen 

stellen aan groepsgenoten: bijvoorbeeld waar je bepaalde informatie in je boek kunt vinden. 

Volgens Webb & Kenderski (1984) zou het krijgen van een antwoord op procedure vragen 

geen effect hebben op de leerresultaten. Het krijgen van hulp op een lager niveau dan 

gevraagd (bijvoorbeeld alleen een antwoord krijgen zonder uitleg) is volgens Webb (1991, 

1992) negatief. We willen dit testen in communicatiefactor 10: het krijgen van een antwoord 

op procedure vragen. 

11. Geen antwoord krijgen op procedure vragen 

Als je geen antwoord krijgt op het vragen van een procedure vraag, zou dit volgens 

Webb (1991, 1992) wel een positief effect moeten hebben: je moet dan zelf op zoek naar de 

informatie die je wilt weten. Echter krijg je ook hulp op een lager niveau dan je vraagt 

(namelijk geen), dit zou negatief moeten bijdragen aan het leerresultaat (Webb, 1991; Webb 
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1992). Daarom willen wij testen wat het effect is van het vragen van procedure vragen, 

waarop je geen antwoord krijgt. Dit is communicatiefactor 11. 

12. Niet-taakgerelateerde discussie voeren 

Webb stelde in haar onderzoek (1991) dat het voeren van niet-taakgerelateerde 

discussies negatief bijdraagt aan de leerresultaten. Dit kan een overleg zijn over de 

taakverdeling, planning, organisatie van het project, etc. Maar dit kan ook het kletsen over 

andere onderwerpen dan de leerinhoud zijn. Dit draagt mogelijk wel bij aan de 

groepsdynamiek, maar niet aan het vergaren van leerinhoud. Daarom willen wij testen wat 

het effect van niet-taakgerelateerde discussies is op de leerresultaten. Dit is daarom 

communicatiefactor nummer 12. 

13. Frequentie van interactie 

Verschillende bronnen trekken verschillende conclusies over het effect van de 

frequentie van interactie op het leerresultaat. Cohen (1994) en Swing & Peterson (1985) zien 

een positief effect: vaker interactie geeft hogere leerresultaten. Webb (1991) vond echter geen 

effect. Dit zou kunnen omdat de leerlingen geen groepstaak hadden in dit onderzoek, 

waardoor de leerlingen niet afhankelijk van elkaar waren, en omdat er maar één goed 

antwoord bij een opgave was, in plaats van een project waarin meerdere antwoorden goed 

zijn. Om duidelijkheid te verschaffen over het effect van frequentie van interactie op het 

leerresultaat, is dit communicatiefactor 13. 
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3. Onderzoeksvragen 

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksvragen gepresenteerd met daarbij onze 

hypothese die is opgesteld aan de hand van de hierboven beschreven literatuur.  

Hoofdvraag  

Aan de hand van ons literatuuronderzoek en onze eigen ervaringen hebben wij de 

volgende hoofdvraag geformuleerd: 

Op welke manier kunnen leerlingen hun communicatie over leerinhoud veranderen 

om individueel hogere leerresultaten te behalen tijdens coöperatief leren in projectwerk op 

een middelbare school in 4 VWO bij het vak natuurkunde? 

Deelvragen  

Om deze vraag te beantwoorden hebben wij drie deelvragen geformuleerd. Deze 

deelvragen staan hieronder gepresenteerd met een korte toelichting en onze hypothese. De 

hypothese is gebaseerd op de hierboven genoemde onderzoeken.  

1. Hoe vaak zetten leerlingen verschillende communicatiefactoren in tijdens 

coöperatief leren in projectwerk bij natuurkunde tijdens hun communicatie over leerinhoud?  

Met deze deelvraag wordt onderzocht hoe de leerlingen in de huidige situatie 

communicatiefactoren inzetten tijdens coöperatief leren in projectwerk bij natuurkunde. Door 

deze conclusie te vergelijken met de conclusie van deelvraag 3 kan de hoofdvraag worden 

beantwoord. 

We verwachten dat leerlingen voornamelijk de volgende communicatiefactoren zullen 

inzetten: 5. Geen uitleg krijgen over een fout die gemaakt is; 7. Vraag stellen met als 

antwoord inhoudelijke uitleg; 8. Vraag stellen zonder antwoord met inhoudelijk uitleg; 9. 

Inhoudelijke discussie voeren en 12. Niet-taakgerelateerde discussie voeren. Dit denken wij 

vanuit onze ervaring in het onderwijs. We zien bij projectwerk vaak dat leerlingen niet 
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kritisch kijken naar elkaars werk, en daardoor niet andermans fouten kunnen/zullen 

aanwijzen. We zien dat leerlingen elkaar vragen stellen, waarbij ze soms inhoudelijke uitleg 

krijgen maar lang niet altijd. We zien dat leerlingen discussiëren over hun project, maar zien 

ook dat leerlingen niet-taakgerelateerde discussies voeren in de les, zoals het maken van een 

taakverdeling of kletsen over andere onderwerpen.  

2. Wat is het effect van de verschillende communicatiefactoren die gebruikt kunnen 

worden bij communicatie over leerinhoud op de individuele leerresultaten bij natuurkunde 

tijdens coöperatief leren in projectwerk? 

Per communicatiefactor, zoals hierboven genoemd, wordt gekeken of de factor een 

positief, negatief of geen effect heeft op het leerresultaat. Aan de hand hiervan kan deelvraag 

3 beantwoord worden.  In tabel 1 staat per factor aangegeven welke effect wij verwachten dat 

die communicatiefactor heeft op de individuele leerresultaten van leerlingen.  

Communicatiefactor Verwachte 
effect

Reden voor verwachting

1. Inhoudelijke uitleg 
geven

Positief In vorige onderzoeken werd telkens een positief 
verband gevonden tussen uitleg geven en het 
individuele leerresultaat (Webb, 1982; Webb, 1991; 
Webb, 1992).

2. Luisteren naar 
inhoudelijke uitleg

Positief In vorige onderzoeken werd telkens een positief 
verband gevonden tussen luisteren naar inhoudelijke 
uitleg en het individuele leerresultaat (Webb, 1982; 
Webb, 1991; Webb, 1992).

3. Luisteren naar uitleg 
over een fout die je 
gemaakt hebt

Positief Je krijgt hulp (Webb, 1982), neemt actief deel aan 
interactie (Webb, 1982) en luistert naar een 
medeleerling (Webb, 1991; Webb, 1992). Deze 
onderzoeken geven hiervoor allemaal een positief 
verband aan met het individuele leerresultaat.

4. Fout maken en hier 
niet op gewezen 
worden

Negatief Geen uitleg krijgen n.a.v. een gemaakte fout heeft 
volgens Webb (1991, 1992) een negatief verband 
met het individuele leerresultaat. Als iemand je werk 
kritisch bekijkt heeft dit een positief verband met het 
individuele leerresultaat (Peterson & Swing, 1985). 
We verwachten daarom een negatief effect als je 
werk niet kritisch bekeken wordt.
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Tabel 1: Verwachte effect per communicatiefactor op de individuele leerresultaten. 

5. Fout maken en 
hierop gewezen 
worden, maar geen 
uitleg krijgen

Negatief Hulp krijgen op een lager niveau dan je nodig hebt 
hangt, volgens andere onderzoeken, negatief samen 
met de individuele leerresultaten (Webb, 1991; 
Webb, 1992).

6. Controleren van 
elkaars werk

Positief Volgens Peterson & Swing (1985) heeft het 
controleren van andermans werk een positief 
verband met de individuele leerresultaten.

7. Vraag stellen met als 
antwoord inhoudelijke 
uitleg 

Positief Actieve deelname aan discussie (Webb, 1982), 
luisteren naar inhoudelijke uitleg (Webb, 1991; 
Webb, 1992) en het ontvangen van hulp (Webb, 
1982) hangen volgens die onderzoeken positief 
samen met de individuele leerresultaten.

8. Vraag stellen zonder 
antwoord met 
inhoudelijke uitleg 
krijgen

Negatief Hulp krijgen op een lager niveau dan je nodig hebt 
hangt, volgens andere onderzoeken, negatief samen 
met de individuele leerresultaten (Webb, 1991; 
Webb, 1992).

9. Inhoudelijke 
discussie voeren 

Positief Het actief deelnemen aan interactie en conflict 
hebben over leerinhoud hangt volgens Webb (1982) 
positief samen met de individuele leerresultaten.

10. Antwoord krijgen 
op procedure vragen

Negatief/
geen

Volgens Webb & Kenderski (1984) heeft het krijgen 
van een antwoord op procedure vragen geen effect 
op de leerresultaten. Krijgen van hulp op een lager 
niveau dan gevraagd (bijv alleen antwoord krijgen, 
geen uitleg) is volgens Webb (1991, 1992) negatief. 
We verwachten hier dus geen of een negatief 
verband.

11. Geen antwoord 
krijgen op procedure 
vragen

Positief Volgens Webb (1991, 1992) hangt het niet ontvangen 
van een antwoord op een procedurevraag wel 
positief samen met de individuele leerresultaten. Je 
krijgt echter wel hulp op een lager niveau (wat 
negatief zou moeten zijn). Wij verwachten toch een 
positief verband n.a.v. de specifieke factor in het 
onderzoek van Webb, die positief is.

12. Niet-
taakgerelateerde 
discussie voeren

Negatief Volgens Webb (1991) hangen niet-taakgerelateerde 
discussies negatief samen met de individuele 
leerresultaten.

13. Frequentie van 
interactie

Positief Cohen (1994) en Swing & Peterson (1985) zien een 
positief verband tussen de frequentie van interactie 
en de individuele leerresultaten. 
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3. Op welke manier moeten leerlingen communiceren over leerinhoud om individueel 

hogere leerresultaten te behalen tijdens coöperatief leren in projectwerk bij natuurkunde? 

Aan de hand van de conclusie van deelvraag 2 kan worden geschreven welke 

communicatiefactoren leerlingen moeten inzetten en vermijden om hun manier van 

communiceren een positief effect te laten hebben op hun individuele leerresultaten.  De 

communicatiefactoren die een positief effect hebben op de individuele leerresultaten moeten 

leerlingen inzetten. De factoren die een negatief effect hebben, moeten de leerlingen 

vermijden.  

Door de conclusie van deelvraag 1 en 3 met elkaar te vergelijken, kan geconcludeerd 

worden wat het verschil is tussen de huidige manier van communiceren en de manier van 

communiceren waarbij hogere leerresultaten kunnen worden behaald.  

4. Methode 

In dit hoofdstuk is de methode zoals toegepast bij dit onderzoek toegelicht. 

Participanten 

Het onderzoek is uitgevoerd in twee klassen vwo 4 op een middelbare school in 

Noord-Brabant. De leerlingen zijn gemiddeld 16 jaar oud. In beide klassen zitten ongeveer 

evenveel jongens als meisjes. Het onderzoek is uitgevoerd aan het einde van het schooljaar 

bij het vak natuurkunde. Op dit moment hebben de leerlingen bijna 4 jaar ervaring met 

natuurkunde. In de projecten gaan de leerlingen voor het eerst aan de slag met modelleren, 

behorende bij het onderwerp krachten. Alvorens het project is eerst het hoofdstuk krachten, 

hoofdstuk 3 in Systematische Natuurkunde voor vwo 4, behandeld, waarin de leerlingen de 

benodigde natuurkundige stof uitgelegd kregen om het project te kunnen volbrengen. Na deze 
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instructies, kregen de leerlingen enkele lessen over modelleren. Dit onderwerp behandelden 

zij voor het eerst. Het wordt (door deze leerlingen en oudere jaarlagen) vaak aangegeven dat 

modelleren als moeilijk onderwerp wordt gezien. Daarom krijgen de leerlingen nu de kans 

om er uitgebreid kennis mee te maken, via de instructies, inclusief opdrachten uit het boek 

Systematische Natuurkunde, en via het project. Alvorens het project worden twee paragrafen 

uit het boek behandeld, die ingaan op modelleren: paragraaf 2.6, die gaat over hoe een 

tekstmodel en grafisch model gelezen moeten worden, en paragraaf 3.8, waarin de modellen 

worden toegepast op het onderwerp krachten. De leerlingen krijgen hierbij meerdere 

opdrachten die zij oplossen via Coach op de schoollaptops. Zo krijgen zij al mogelijkheden 

om te oefenen met het programma en hier ervaringen mee op te doen, voordat zij met het 

project beginnen. In principe beschikken de leerlingen, als zij alle lesstof over krachten en 

modelleren perfect begrijpen, tot alle capaciteiten om het project gemakkelijk uit te voeren. 

Echter is de verwachting dat de leerlingen de lesstof over krachten en modelleren niet perfect 

zullen begrijpen. Daarom kunnen zij, wanneer in groepjes wordt gewerkt aan het project, van 

elkaar leren door te communiceren over de leerinhoud. Tevens kan het voor de leerlingen een 

extra uitdaging zijn om de lesstof toe te passen in een andere context: dit vraagt extra inzicht. 

Door met hun groepsgenoot hierover te overleggen kunnen zij elkaar helpen. 

De leerlingen hebben gedurende hun eerste 4 jaar op de middelbare school al enige 

ervaring opgedaan met projectwerk bij natuurkunde. De meeste projecten hebben 

plaatsgevonden in de brugklas: hier wordt de lesstof voornamelijk via projecten tot zich 

genomen. In de tweede en derde klas zitten echter nauwelijks projecten bij het vak 

natuurkunde. In VWO 4 hebben de leerlingen één project gehad, waarin zij een elektrische 

auto bouwden. Over het aantal projecten dat de leerlingen bij andere vakken hebben gevolgd, 

kan geen inschatting worden gemaakt. 
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De twee klassen worden begeleid door twee verschillende docenten. Docent 1 is een 

man met 8 jaar leservaring. De andere docent is ook een man en heeft 13 jaar leservaring. 

Tijdens de lessen is één van de onderzoekers aanwezig om de instructie over het onderzoek te 

leiden: zij vertelt hoe de concept maps worden ingevuld, hoe de vragenlijsten moeten worden 

ingevuld en zorgt ervoor dat de leerlingen deze serieus uitvoeren en inleveren. De docenten 

zorgen ervoor dat het onderzoek wat zij doen, de praktische opdracht over modelleren, in 

goede banen geleid wordt. 

In het onderzoek hebben 54 respondenten meegewerkt aan het onderzoek. Het was 

helaas slechts mogelijk om een project uit te voeren in vwo 4, omdat de toa door persoonlijke 

situaties afwezig was. In de timing van het onderzoek in het schooljaar was dus enige 

mogelijkheid om een praktische modelleeropdracht te doen, die gepland kon worden voor 

deze jaarlaag. Daarom zijn deze respondenten geselecteerd. Doordat enkele leerlingen soms 

ziek of afwezig zijn geweest van de le is het aantal respondenten waar een analyse op kon 

worden uitgevoerd terug van 54 naar 50.  

Procedure 

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode mei-juni 2019. Voorgaand aan de eerste 

projectles werden leerlingen gevraagd een vragenlijst over communicatie in te vullen. De 

docent gaf hierbij duidelijk uitleg over hoe de vragenlijst moest worden ingevuld. Ook werd 

hierbij duidelijk geïnstrueerd dat de vragen in de vragenlijst duiden op alle projecten, die zij 

tot dan toe hadden uitgevoerd. In de eerste les werden leerlingen gevraagd om groepjes van 2 

te maken en een onderwerp te kiezen wat zij zouden modelleren. Hier kregen zij keuze uit 3 

verschillende opdrachten die door de docent werden aangeleverd. De projecten betroffen een 

modelleeropdracht over een vallende kegel van papier (wrijvingscoëfficient bepalen), een 

karretje die van een helling afrijdt (uitrijafstand bepalen) en een schijf die op een oplopende 



COMMUNICATIE TUSSEN GROEPSLEDEN BIJ PROJECTWERK   !29

helling wordt afgeschoten (schuifafstand bepalen). Alledrie de onderwerpen betreffen het 

onderwerp kracht. Voordat de leerlingen de opdrachtomschrijving kregen, werden zij 

gevraagd een concept map te maken. Hierop moesten de leerlingen vermelden wat er in hen 

opkwam, aangaande het onderwerp krachten, dat van toepassing zou kunnen zijn voor hun 

opdracht. Deze concept map werd individueel gemaakt en de leerlingen moesten deze in stilte 

maken, zodat de docent en onderzoeker zeker wisten dat er niet werd overlegd over 

leerinhoud. De onderzoeker gaf deze regels duidelijk aan en gaf uitleg hoe de concept maps 

moesten worden ingevuld. De leerlingen kregen de rest van de les om de concept maps te 

maken. Na een half uur hadden alle leerlingen aangegeven klaar te zijn. Toen zijn de concept 

maps door onderzoek verzameld. 

De opeenvolgende lessen waren de leerlingen bezig met het uitvoeren van het project. 

Hier moesten zij communiceren over hun bevindingen en samen een tekstueel of grafisch 

model uitbreiden om zo hun gekozen project te modelleren. Aangaande het project dat zij 

hadden gekozen, moesten zij hun model zo uitbreiden dat deze een werkelijke situatie zo 

goed mogelijk zou kunnen voorspellen. Ook was het de bedoeling dat de leerlingen thuis 

verder zouden denken over dit project om hun nieuwe bevindingen vervolgens met hun 

groepsgenoot te delen. 

Aan het eind van de les werden de leerlingen telkens gevraagd een vragenlijst in te 

vullen over hun communicatie in die specifieke les. Deze data is verzameld door de 

onderzoeker en werd gesorteerd op leerling.  

Bij de laatste projectles werden leerlingen gevraagd om een specifieke situatie met 

hun model te voorspellen. Hier krijgen zij bijvoorbeeld te horen wat het gewicht van een 

schijf was, en moesten zij voorspellen hoe lang deze er over deed om op de grond te vallen. 

Naderhand werd de echte waarde pas medegedeeld, en konden de leerlingen bepalen of zij 

hier ver vanaf zaten of niet. Hun cijfer werd gekoppeld aan hoe goed de voorspelling van de 
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situatie was en de kwaliteit van hun model. Na afloop van deze testronde werden leerlingen 

opnieuw door de onderzoeker gevraagd individueel een concept map te maken. Hierin 

schreven de leerlingen opnieuw wat de (sub-)onderwerpen waren die belangrijk waren voor 

hun project, aangaande krachten, en de verbanden tussen deze (sub-)onderwerpen. Hiervoor 

kregen zij de rest van de les. De leerlingen waren na een half uur allemaal klaar. 

De data is dus verzameld in onderstaande volgorde: vragenlijst vooraf, concept map 

vooraf, 4 vragenlijsten aan het eind van de les, concept map achteraf.  

Fase ontwerpgerichte onderzoek 

In dit onderzoek wordt geen gehele ontwerpcyclus doorlopen. Het onderzoek is een 

pilot studie, om te achterhalen welke communicatiefactoren positief of negatief bijdragen aan 

de individuele leerresultaten. Naar aanleiding van de resultaten in dit onderzoek kan een 

ontwerpcyclus worden doorgelopen waarbij een interventie plaatsvindt: hierbij kan 

bijvoorbeeld een tool worden ontworpen waarbij de positief bijdragende 

communicatiefactoren worden gestimuleerd en/of de negatief bijdragende 

communicatiefactoren worden onderdrukt. 

Instrumenten 

Binnen het onderzoek wordt gebruik gemaakt van 2 soorten instrumenten, namelijk 

vragenlijsten om inzicht te krijgen in de inzet van de communicatiefactoren en concept maps 

om inzicht te krijgen in de leerresultaten van de leerlingen. De verschillende instrumenten 

zijn hieronder verder toegelicht. 

Vragenlijsten zijn gebruikt om inzicht te krijgen in de inzet van de verschillende 

communicatiefactoren (zie bijlage A1). Zoals hierboven beschreven vullen de leerlingen 

voorafgaand aan het onderzoek een vragenlijst in. Deze vragenlijst bevat dezelfde vragen als 

de vragenlijst die de leerlingen na iedere les invullen. Echter is het verschil dat de vragenlijst 
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vooraf de opties geeft van nooit tot vaak (met een 5-punts schaalverdeling), terwijl de 

vragenlijsten aan het eind van de les om specifieke aantallen vraagt. Er is hiervoor gekozen, 

omdat het onmogelijk is voor leerlingen om voorafgaand aan het onderzoek in cijfers uit te 

drukken in welke mate zij de verschillende communicatiefactoren hebben ingezet bij 

voorgaande projecten binnen natuurkunde waarbij zij coöperatief leren. Dit is wel mogelijk 

aan het eind van de les tijdens het project, aangezien de leerlingen de vragenlijst aan het eind 

van iedere les invullen en zij dit nog vers in hun geheugen hebben. Omdat exacte cijfers 

nauwkeurige data geven, wordt daarom bij deze vragenlijsten daar wel naar gevraagd. 

De vragen in de vragenlijsten zijn gebaseerd op de communicatiefactoren beschreven 

in het theoretisch kader en de observatieformulieren die Webb en Kenderski (1984) en Swing 

en Peterson (1982) in hun onderzoeken hebben gebruikt naar de invloed van 

communicatiefactoren op individuele leerresultaten. Een toelichting op hoe die onderzoeken 

vertaald zijn naar de onderzochte communicatiefactoren en de vragen in de vragenlijsten staat 

in de theoretische inbedding.  

Een mogelijk effect van het vragen aan leerlingen om de vragenlijsten in te vullen, is 

dat het gedrag van de leerlingen kan worden beïnvloed wanneer zij de vragenlijst zien: een 

leerling leest bijvoorbeeld “stel je vaak vragen?” waardoor hij/zij kan denken, ik moet veel 

vragen stellen of juist niet. Echter heeft dit weinig effect op het onderzoek dat wij uitvoeren: 

het leerresultaat dat leerlingen bereiken wordt namelijk bepaald aan de hand van hoe vaak 

bepaalde communicatiefactoren zijn toegepast. Als een leerling meer vragen gaat stellen 

(naar aanleiding van zijn/haar conclusies bij de vragenlijst) zal het leerresultaat beter worden, 

als het stellen van vragen inderdaad een positief bijdragende communicatiefactor is. Een 

leerling kan ook een negatieve communicatiefactor vaker gaan toepassen. Het effect van de 

communicatiefactoren wordt gelinkt aan de leerresultaten, niet de reden waarom de 

leerlingen deze communicatiefactor inzetten. Daarom is er wel voor gekozen om vooraf een 
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vragenlijst over hoe vaak leerlingen communicatiefactoren inzetten af te nemen, omdat de 

inzet van de communicatiefactoren tijdens het project zou kunnen zijn beïnvloed door de 

vragenlijsten gedurende het project. Hiermee wordt de validiteit vergroot. Voorafgaand aan 

de vragenlijsten ontvingen de leerlingen een korte mondelinge uitleg over hoe en waarover de 

leerlingen de vragenlijst moesten invullen. In de uitleg bij de vragenlijst voorafgaand aan het 

project worden leerlingen geadviseerd om een project in hun hoofd te nemen, zodat ze 

daaraan terug kunnen denken bij het invullen van de vragenlijst. Hierdoor wordt het 

gemakkelijker voor de leerlingen om de vragenlijst in te vullen, wat bijdraagt aan de validiteit 

en betrouwbaarheid. 

Om te analyseren wat de individuele leerresultaten van de leerlingen zijn, worden 

concept maps als instrument gebruikt. Een concept map is een visualisatie die bestaat uit 

kennis en de relaties of links tussen concepten (Koopman, 2018). Een concept map kan voor 

verschillende doeleinde gebruikt worden, zoals het toetsen van begrip, als hulpmiddel bij 

leren of om data te verzamelen (Koopman, 2018). Doordat de leerlingen vooraf en na afloop 

van het project een concept map maken, laat het verschil in de concept map zien hoeveel de 

leerling geleerd heeft gedurende het project. Een concept map is in dit onderzoek verkozen 

boven een toets. Het is namelijk moeilijk om de kennis van leerlingen te testen in een toets, 

omdat de leerinhoud bij een project niet helemaal vast staat. Door de leerlingen een concept 

map te laten maken, kan de leerling al zijn/haar kennis delen met ons. Wel is het noodzakelijk 

dat de leerlingen een uitleg kregen over hoe zij een concept map moeten maken om te 

voorkomen dat leerlingen hun leerresultaten niet kunnen weergeven doordat zij niet weten 

hoe een concept map gemaakt moet worden. De docent heeft een mondelinge uitleg gedaan 

en de leerlingen ontvingen op papier een uitleg (zie bijlage A2). Daarnaast kregen de 

leerlingen een blad met cirkels om de leerlingen te stimuleren meerdere lagen binnen de 

concept map te maken (zie ook bijlage A2). 
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Analyse 

De vragenlijsten die voorafgaand aan het onderzoek worden ingevuld, zijn 

geanalyseerd met Excel. Een gemiddelde van alle leerlingen van de inzet per 

communicatiefactor is berekend en deze gemiddelden zijn weergegeven in een grafiek. 

Hierbij zijn de communicatiefactoren genoteerd van meest ingezet naar minst ingezet door de 

leerlingen. Hiermee is deelvraag 1 beantwoord. 

Om deelvraag 2 te beantwoorden zijn er enkele stappen doorlopen. Allereerst is 

berekend hoe vaak iedere leerling een bepaalde communicatiefactor gedurende het project 

heeft ingezet door de aantallen per communicatiefactor op de verschillende vragenlijsten die 

aan het eind van de les zijn ingevuld bij elkaar op te tellen. Daarnaast zijn de concept maps 

beoordeeld op de volgende 3 kwantitatieve kenmerken (Koopman, 2018): 

• Aantal concepten 

• Aantal verbanden 

• Aantal lagen 

Het verschil tussen het aantal concepten, verbanden en lagen in de concept map 

voorafgaand aan en na afloop van het project zijn berekend om inzicht te krijgen in het 

leerresultaat van de individuele leerlingen (Koopman, 2018). Aanvullend zijn de concept 

maps, die na afloop van het project zijn gemaakt, beoordeeld om inzicht te krijgen in een 

kwalitatief kenmerk van de concept maps het soort netwerk (unconnected, linear, one-

centred, several-centred of network) (Koopman, 2018). Dit is door beide onderzoekers 

afzonderlijk gedaan en bij verschillende resultaten is overlegd en samen tot een resultaat 

gekomen om de betrouwbaarheid en validiteit van deze analyse te vergroten. Deze punten 

zijn gekozen, omdat ze een duidelijk beeld geven over de leerresultaten van de leerlingen: des 

te meer verbanden een leerling weet te leggen tussen concepten en des te meer begrippen 

allemaal met elkaar zijn verbonden, des te meer laat een leerling zien boven de stof te staan/
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de stof goed te begrijpen/dat hij een hoog leerresultaat scoort. Het aantal concepten geeft 

inzicht in de hoeveelheid kennis die de leerlingen hebben en de lagen en verbanden geven de 

kwaliteit van die kennis weer. Als een concept map unconnected is, zijn de begrippen amper 

tot niet verbonden met elkaar. Wanneer de concept map linear is, zijn begrippen in “lijnen” 

aan elkaar verbonden: een concept is verbonden met maximaal 2 andere concepten. Een one-

centred concept map heeft één hoofdconcept, waaraan meerdere concepten verbonden zijn. 

Een several-centred concept map heeft meerdere hoofdconcepten, die verbonden zijn met 

meerdere concepten. Wanneer een concept map een network is, zijn veel concepten op 

meerdere manieren met elkaar verbonden. De begrippen lopen op in kwaliteit, met 

unconnected de laagste kwaliteit en network de hoogste. 

De gegevens over de inzet van de communicatiefactoren tijdens dit project en de data 

verkregen uit de concept maps zijn verwerkt in SPSS. Outliers zijn verwijderd uit de data 

(hierdoor kan er een verschil zijn in aantal participanten per communicatiefactor) om de 

betrouwbaarheid van het onderzoek te waarborgen. Er is met een stepwise lineaire 

meervoudige regressie analyse gekeken welke effecten de communicatiefactoren hebben op 

de individuele leerresultaten. Daarvoor zijn 4 regressie analyses uitgevoerd, voor iedere 

afhankelijke variabele (verschil in aantal concepten, verbanden en lagen en kwaliteit van het 

netwerk in de concept map) één. De uitkomsten hiervan zijn gebruikt om deelvraag 2 te 

beantwoorden.  

Aan de hand van de resultaten van deelvraag 1 en 2 zal worden beschreven op welke 

manier, dus welke communicatiefactoren leerlingen juist wel of niet moeten inzetten, 

leerlingen moeten communiceren over leerinhoud in projectwerk tijdens coöperatief leren bij 

natuurkunde (deelvraag 3). Door dit antwoord te vergelijken met het antwoord op vraag 1 kan 

worden geconcludeerd op welke manier leerlingen hun manier van communiceren over 

leerinhoud kunnen aanpassen, dus welke communicatiefactoren moeten ze wel of meer gaan 
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inzetten en welke factoren ze in zetten, maar ze juist niet in moeten zetten om individueel 

hogere leerresultaten te behalen.  

5. Resultaten 

In dit hoofdstuk zijn per deelvraag de resultaten van ons onderzoek weergegeven. 

Deelvraag 1: Hoe vaak zetten leerlingen verschillende communicatiefactoren in tijdens 

coöperatief leren in projectwerk bij natuurkunde tijdens hun communicatie over 

leerinhoud?  

In tabel 2 staat weergegeven wat het gemiddelde is van de inzet van iedere 

communicatiefactor volgens leerlingen in groepswerk bij natuurkunde, met daarbij de 

standaarddeviatie. Deze tabel is gebaseerd op de vragenlijst die de leerlingen voorafgaand 

aan het project hebben ingevuld. Hiervoor wordt de volgende codering gebruikt: 0 - nooit, 1 - 

soms, 2 - regelmatig, 3 - vaak, 4 - altijd. 

Communicatiefactor Gemiddelde Standaarddeviatie

1. Inhoudelijke uitleg geven 1,692 0,940
2. Luisteren naar inhoudelijke uitleg 3,235 0,885

3. Luisteren naar uitleg over een fout die je 
gemaakt hebt

2,294 0,944

4. Fout maken en hier niet op gewezen worden 1,481 0,874

5. Fout maken en hierop gewezen worden, maar 
geen uitleg krijgen

1,077 0,813

6. Controleren van elkaars werk 1,451 1,006
7. Vraag stellen met als antwoord inhoudelijke 
uitleg 

2,096 1,071

8. Vraag stellen zonder antwoord met inhoudelijke 
uitleg krijgen

0,962 0,885

9. Inhoudelijke discussie voeren 2,423 1,177

10. Antwoord krijgen op procedure vragen 1,846 0,849
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Tabel 2: Gemiddelde inzet van de communicatiefactoren en standaarddeviatie volgens leerlingen in groepswerk. 

Figuur 1 geeft visueel weer hoe vaak een communicatiefactor gemiddeld wordt 

ingezet volgens leerlingen in groepswerk, gerangschikt van vaakst ingezette 

communicatiefactor naar minst vaak ingezette communicatiefactor. 

!  
Figuur 1: Gemiddelde inzet van de communicatiefactoren volgens leerlingen in groepswerk gerangschikt van 

vaakst ingezet naar minst vaak ingezet. 

Uit tabel 2 en figuur 1 kan worden afgelezen dat ‘luisteren naar inhoudelijke uitleg’ de 

communicatiefactor is die de leerlingen verreweg het vaakst inzetten (M=3,235) volgens 

henzelf. De leerlingen zetten deze factor vaak tot altijd in en de spreiding is klein 

11. Geen antwoord krijgen op procedure vragen 0,692 0,755
12. Niet-taakgerelateerde discussie voeren 2,077 1,234

13. Frequentie van interactie 2,294 0,940
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(DS=0,885). De communicatiefactor ‘inhoudelijke discussie’ wordt daarna het meest ingezet 

(M=2,423). ‘Luisteren naar uitleg over gemaakt fout’ is de communicatie die daarna het 

vaakst wordt ingezet (M=2,294). Beide factoren worden regelmatig tot vaak ingezet door de 

leerlingen.  

De communicatiefactor ‘Geen antwoord op procedurevraag’ wordt het minst vaak 

ingezet door de leerlingen (M=0,692) volgens henzelf. Deze factor wordt nooit tot soms 

ingezet volgens de leerlingen. Na deze factor worden de factoren ‘vraag stellen zonder 

inhoudelijk uitleg krijgen’ (M=0,962) en ‘fout maken en hierop gewezen worden, maar geen 

uitleg krijgen’ (M=1,077) het minst vaak ingezet. Deze factoren worden soms ingezet volgens 

de leerlingen. 

Deelvraag 2: Wat is het effect van de verschillende communicatiefactoren die gebruikt 

kunnen worden bij communicatie over leerinhoud op de individuele leerresultaten bij 

natuurkunde tijdens coöperatief leren in projectwerk? 

Voordat de data van de vragenlijsten over de inzet van de communicatiefactoren 

tijdens het project en de data verkregen uit de concept maps is geanalyseerd, zijn de outliers 

verwijderd uit de data. Hieronder staat een overzicht van de data zonder outliers. 

Tabel 3 geeft per communicatiefactor weer hoe vaak leerlingen deze 

communicatiefactor gemiddeld hebben ingezet gedurende het project met daarbij de 

standaarddeviatie. 

Communicatiefactor Gemiddelde Standaarddeviatie

1. Inhoudelijke uitleg geven 3,481 3,190

2. Luisteren naar inhoudelijke uitleg 3,685 3,255

3. Luisteren naar uitleg over een fout die je 
gemaakt hebt

2,185 2,232

4. Fout maken en hier niet op gewezen worden 1,148 1,309
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Tabel 3: Gemiddelde inzet van de communicatiefactoren en standaarddeviatie door leerlingen gedurende het 
project. 

De communicatiefactor frequentie heeft het hoogste gemiddelde (M=31,759) 

aangezien voor deze communicatiefactor het aantal keren dat andere communicatiefactoren 

zijn ingezet bij elkaar opgeteld is. Uit tabel 3 blijkt dat leerlingen de communicatiefactor 

‘niet-taakgerelateerde discussie voeren’ het vaakst hebben ingezet gedurende het project 

(M=5,352). Daarna is de communicatiefactor ‘elkaars werk controleren’ het vaakst ingezet 

(M=4,222). Deze twee factoren steken uit boven de gemiddelden van de andere factoren. 

Twee factoren die weinig worden ingezet zijn ‘geen antwoord krijgen op procedure 

vragen’ (M=0,889) en ‘fout maken en hierop gewezen worden, maar geen uitleg 

krijgen’ (M=0,981). De standaarddeviatie is bij de meeste factoren hoog, vaak hoger dan het 

gemiddelde. Bijvoorbeeld bij de communicatiefactor ‘niet-taakgerelateerde discussie voeren’ 

is de standaarddeviatie meer dan 2x zo groot als het gemiddelde (M=5,352; DS=12,358). Dit 

betekent dat de spreiding in de inzet tussen de leerlingen groot is.  

5. Fout maken en hierop gewezen worden, maar 
geen uitleg krijgen

0,981 1,434

6. Controleren van elkaars werk 4,222 4,462

7. Vraag stellen met als antwoord inhoudelijke 
uitleg 

3,426 3,069

8. Vraag stellen zonder antwoord met 
inhoudelijke uitleg krijgen

1,130 1,530

9. Inhoudelijke discussie voeren 3,148 3,153

10. Antwoord krijgen op procedure vragen 2,111 2,186

11. Geen antwoord krijgen op procedure vragen 0,889 1,513

12. Niet-taakgerelateerde discussie voeren 5,352 12,358

13. Frequentie 31,759 26,824
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Per leerling is berekend hoeveel concepten, verbanden en lagen er meer aanwezig 

waren in de concept map gemaakt aan het einde van het project in vergelijking met de 

concept map gemaakt voorafgaand aan het project. Tabel 4 geeft weer wat het gemiddelde 

verschil is in aantal concepten, verbanden en lagen tussen de concept map gemaakt 

voorafgaand aan het project en de concept map gemaakt aan het eind van het project.    

Tabel 4: Gemiddelde verandering in aantal concepten, verbanden en lagen tussen de concept map gemaakt 
voorafgaand aan het project en aan het eind van het project. 

Uit tabel 4 kan worden afgelezen dat het aantal concepten en aantal verbanden met 

respectievelijk gemiddeld 8,319 en 7,196 is toegenomen. Het verschil in aantal lagen is een 

stuk kleiner, namelijk M=0,468.  

Om de kwaliteit van de concept map te beoordelen, is bepaald wat het soort netwerk 

van de concept map, gemaakt aan het einde van het project, is. Tabel 5 laat per soort netwerk 

zien hoeveel leerlingen dit netwerk in hun concept map hebben gebruikt. 

Tabel 5: Het aantal leerlingen dat een soort netwerk heeft gebruikt in hun concept map. 

Verschil in aantal Gemiddelde Standaarddeviatie

Concepten 8,319 5,386

Verbanden 7,196 6,091

Lagen 0,468 0,626

Soort netwerk Aantal leerlingen

Unconnected 10

Linear 9

One-centred 7

Several-centred 16

Network 6
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Uit tabel 5 blijkt dat de meeste leerlingen gebruik hebben gemaakt van een several-

centred netwerk (N=16). Het minst vaak hebben de leerlingen gebruik gemaakt van een 

netwerk (N=6). 

Met de Kolmogorov-Smirnov test is getest welke communicatiefactoren en elementen 

van de beoordeling van de kwaliteit van de concept maps normaal verdeeld zijn. Hieruit blijkt 

dat communicatiefactor frequentie, verschil in aantal concepten en verschil in aantal 

verbanden normaal verdeeld te zijn (voor alle drie geldt p=0,200). Bij p>0,05 wordt de 

nulhypothese, de data is normaal verdeeld, aangenomen (SPSS Tutorials, 2019). Echter blijkt 

uit de central limit theorem dat de Kolmogorov-Smirnov test bij grote steekproefgroottes 

(>30) een niet normaal verdeling laat zien, terwijl de data wel normaal verdeeld is (Field, 

2013). Volgens de central limit theorem mag worden aangenomen dat data normaal verdeeld 

is, als de steekproefgrootte groter dan 30 is (Field, 2013). In dit onderzoek is de 

steekproefgrootte 54, dus wordt aangenomen dat alle data normaal verdeeld is.  

Om het effect van de verschillende communicatiefactoren op het leerresultaat te 

bepalen, is een stepwise lineaire meervoudige regressie analyse gedaan. Er is gekozen voor 

een stepwise regressie in SPSS, omdat daarmee bepaald kan worden welke 

communicatiefactoren of combinatie van communicatiefactoren de leerresultaten het beste 

beschrijven. Dit komt doordat bij een stepwise regressie meerdere regressie analyses gedaan 

worden, waarbij telkens de zwakst gecorreleerde variabelen wordt verwijderd (Field, 2013). 

Op die manier blijven alleen de sterkst gecorreleerde variabelen over in de regressie analyse 

(Field, 2013), die dus de verdeling in leerresultaten het beste beschrijven.  

Om deze analyse uit te mogen voeren, moet er aan enkele voorwaardes voldaan 

worden. De onafhankelijke variabelen moeten continu zijn, of hooguit 2 mogen een categorie 

zijn (UvA Wiki, 2014a). In dit onderzoek zijn alle onafhankelijke variabelen continu. 

Daarnaast moeten de onafhankelijke variabelen een variatie hebben (Field, 2013). In dit 
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onderzoek hebben alle onafhankelijke variabelen een standaardafwijking die niet gelijk is aan 

0. Verder mag er geen multicollineariteit zijn. Hiermee wordt bedoeld dat de correlatie tussen 

de onafhankelijke variabelen niet groter dan 0,8 mag zijn (UvA Wiki, 2014a). In SPSS is een 

Pearson correlatiematrix gemaakt (UvA Wiki, 2014b), waaruit is gebleken dat de sterkste 

correlatie bestaat tussen de communicatiefactoren ‘luisteren naar inhoudelijke uitleg’ en 

‘vraag stellen met als antwoord inhoudelijke uitleg’ (r=0,782, p=0,000). Deze correlatie is 

echter kleiner dan 0,8 en dus wordt er in dit onderzoek voldaan aan de voorwaarde dat er 

geen multicollineariteit is. Daarnaast mag er geen sprake zijn van homoscedasticiteit, dit is 

voor iedere regressie analyse gecontroleerd door te kijken of de datapunten in een ronde wolk 

liggen in een plot met op de x-as ZPRED en op de y-as ZRESID (UvA Wiki, 2014a). Dit 

bleek het geval te zijn bij de variabelen ‘verschil in aantal concepten’ en ‘kwaliteit van het 

netwerk in de concept map’. Voor de andere twee variabelen is dit niet gecontroleerd, omdat 

er geen onafhankelijke variabelen in de formule zijn toegevoegd, dit wordt later hieronder 

verder toegelicht. Verder moesten de residuen normaal verdeeld zijn. Dit is gecontroleerd in 

een Durbin-Watson Test, waarbij de waarde tussen de 1 en 3 moest liggen (UvA Wiki, 

2014a). Aan deze voorwaarde is voldaan bij twee onafhankelijke variabelen ‘verschil in 

aantal concepten’ (D=1,839) en de ‘kwaliteit van het netwerk’ (D=1,637). Voor de andere 

twee variabelen is deze niet gecontroleerd, dit wordt later hieronder toegelicht. Tot slot moest 

er een lineair verband zijn tussen de onafhankelijke variabelen en de afhankelijke variabelen 

(Field, 2013). Dit is gecontroleerd in een plot. Bij de twee variabelen ‘verschil in aantal 

concepten’ en ‘kwaliteit van het netwerk in de concept map’ was er een lineair verband te 

zien.  

De eerste stepwise lineaire meervoudige regressie analyse is gedaan om het verschil 

in aantal concepten te voorspellen aan de hand van alle communicatiefactoren. Uit deze 

analyse is gebleken dat alleen de communicatiefactor ‘controleren van elkaars werk’ 
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significant het verschil in aantal concepten voorspelt, F(1, 33)=5,532, p=0.025, R2=0,144. 

Dus alleen de communicatiefactor ‘controleren van elkaar werk’ draagt significant bij aan de 

voorspelling, want p<0.05 (Field, 2013). De andere communicatiefactoren dragen niet 

significant bij.  

De tweede stepwise lineaire meervoudige regressie analyse is gedaan om de kwaliteit 

van het netwerk in de concept map te voorspellen aan de hand van alle 

communicatiefactoren. Uit deze analyse is gebleken dat alleen de communicatiefactor 

‘antwoord krijgen op procedure vragen’ significant de kwaliteit van het netwerk in de concept 

map voorspelt, F(1, 33)=4,826, p=0.035, R2=0,128. Dus alleen de communicatiefactor 

‘antwoord krijgen op procedure vragen’ draagt significant bij aan de voorspelling, want 

p<0.05 (Field, 2013). De andere communicatiefactoren dragen niet significant bij.  

Uit de stepwise lineaire meervoudige regressie analyses om het verschil in aantal 

verbanden en lagen te voorspellen aan de hand van alle communicatiefactoren, bleek dat geen 

enkele communicatiefactor significant bijdraagt aan deze voorspellingen. Het resultaat uit 

SPSS was dat geen enkele onafhankelijke variabele is toegevoegd tot de vergelijkingen. 

Daarom was het niet mogelijk om te kijken naar hoe de data verdeeld was en wat de uitkomst 

van de Durbin-Watson Test was. Daarnaast was dit ook niet relevant. 

Deelvraag 3: Op welke manier moeten leerlingen communiceren over leerinhoud om 

individueel hogere leerresultaten te behalen tijdens coöperatief leren in projectwerk bij 

natuurkunde? 

In tabel 6 staat weergegeven hoe vaak de leerlingen de verschillende 

communicatiefactoren zouden moeten inzetten om hoge individuele leerresultaten te behalen 

tijdens coöperatief leren in projectwerk bij natuurkunde. 
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Tabel 6: Geadviseerde manier van de inzet van de communicatiefactoren door leerlingen in groepswerk om de 
individuele leerresultaten bij het vak natuurkunde te verbeteren.  

Uit de resultaten van deelvraag 2 is gebleken dat in dit onderzoek de 

communicatiefactoren ‘controleren van elkaars werk’ en ‘antwoord krijgen op procedure 

vragen’ een positief effect hebben op de individuele leerresultaten. Daarom moeten leerlingen 

deze factoren zo veel mogelijk (altijd) inzetten. De andere factoren hebben geen significant 

effect op de individuele leerresultaten volgens dit onderzoek, dus het maakt niet uit of en hoe 

vaak leerlingen deze factoren inzetten.  

6. Conclusie en discussie 

In dit hoofdstuk is antwoord gegeven op de deelvragen en de onderzoeksvraag. 

Daarnaast is er gekeken naar elementen in het onderzoek die mogelijk invloeden gehad 

kunnen hebben op de resultaten en de conclusie. 

Communicatiefactor Inzet

1. Inhoudelijke uitleg geven Maakt niet uit

2. Luisteren naar inhoudelijke uitleg Maakt niet uit

3. Luisteren naar uitleg over een fout die je gemaakt hebt Maakt niet uit

4. Fout maken en hier niet op gewezen worden Maakt niet uit

5. Fout maken en hierop gewezen worden, maar geen uitleg krijgen Maakt niet uit

6. Controleren van elkaars werk Altijd

7. Vraag stellen met als antwoord inhoudelijke uitleg Maakt niet uit

8. Vraag stellen zonder antwoord met inhoudelijke uitleg krijgen Maakt niet uit

9. Inhoudelijke discussie voeren Maakt niet uit

10. Antwoord krijgen op procedure vragen Altijd

11. Geen antwoord krijgen op procedure vragen Maakt niet uit

12. Niet-taakgerelateerde discussie voeren Maakt niet uit

13. Frequentie Maakt niet uit
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Deelvraag 1: Hoe vaak zetten leerlingen verschillende communicatiefactoren in tijdens 

coöperatief leren in projectwerk bij natuurkunde tijdens hun communicatie over 

leerinhoud?  

De leerlingen hebben via een vragenlijst voorafgaand aan het onderzoek aangegeven 

hoe vaak ze iedere communicatiefactor inzetten tijdens projectwerk. Uit dit onderzoek is 

gebleken dat de leerlingen het vaakst gebruik maken van de factoren ‘luisteren naar 

inhoudelijke uitleg’, ‘het voeren van een inhoudelijke discussie’ en ‘luisteren naar uitleg over 

een gemaakte fout’. Zij gaven aan deze factoren gemiddeld tot vaak in te zetten. Het minst 

vaak maakten de leerlingen gebruik van de communicatiefactoren ‘geen uitleg krijgen over 

een fout die je gemaakt hebt’, ‘vragen stellen zonder inhoudelijke uitleg’ en ‘geen antwoord 

op procedure vragen’. Zij gaven aan dit soms in te zetten.  

Uit deze resultaten blijkt dat leerlingen bij projectwerk veel discussies voeren en 

hierbij naar elkaar luisteren. Als zij een fout maken, worden zij hier vaak bij geholpen door 

hun groepsgenoten. Het komt niet vaak voor dat leerlingen geen antwoord krijgen op hun 

vraag, want vragen stellen zonder inhoudelijke uitleg en geen antwoord krijgen op procedure 

vragen komt het minst vaak voor.  

In de hypothese is beschreven dat verwacht werd dat leerlingen de volgende 

communicatie voornamelijke zouden inzetten: Geen uitleg krijgen over een fout die gemaakt 

is; Vraag stellen met als antwoord inhoudelijke uitleg; Vraag stellen zonder inhoudelijke 

uitleg; Inhoudelijke discussie voeren en Niet-taakgerelateerde discussie voeren. Uit 

onderzoek is dit niet gebleken. Alleen de hypothese dat leerlingen voornamelijk inhoudelijke 

discussies voeren klopt. Daarnaast blijkt ook dat leerlingen de communicatiefactor ‘vraag 

stellen zonder inhoudelijk uitleg’ juist weinig inzetten in plaats van veel, zoals verwacht 

werd. Dit verschil kan komen doordat leerlingen de vragenlijst over een project dat zij langer 

geleden hebben gedaan hebben ingevuld. Hierdoor moesten de leerlingen vertrouwen op hun 
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geheugen, waardoor de resultaten misschien niet helemaal overeenkomen met de 

werkelijkheid. Daarnaast kunnen leerlingen dit ook anders ervaren dan een docent. Ook let 

een docent op andere dingen dan leerlingen, waardoor ook de mening van de docent wordt 

beïnvloed. Om een realistischer beeld te krijgen, zou een observant de manier van 

communiceren moeten observeren. Daarbij mogen de leerlingen niet weten dat hun manier 

van communiceren wordt onderzocht, om te voorkomen dat leerlingen daardoor anders met 

elkaar gaan communiceren.  

Deelvraag 2: Wat is het effect van de verschillende communicatiefactoren die gebruikt 

kunnen worden bij communicatie over leerinhoud op de individuele leerresultaten bij 

natuurkunde tijdens coöperatief leren in projectwerk? 

In tabel 7 staat per communicatiefactor aangegeven wat het verwachte effect was van 

de desbetreffende communicatiefactor op het individuele leerresultaat, gebaseerd op literatuur 

zoals besproken in het theoretisch kader en de onderzoeksvragen, en wat het is gebleken uit 

dit onderzoek. 

Communicatiefactor Verwachte effect 
gebaseerd op 
literatuur

Gevonden 
effect

1. Inhoudelijke uitleg geven Positief Geen

2. Luisteren naar inhoudelijke uitleg Positief Geen

3. Luisteren naar uitleg over een fout die je gemaakt 
hebt

Positief Geen

4. Fout maken en hier niet op gewezen worden Negatief Geen

5. Fout maken en hierop gewezen worden, maar geen 
uitleg krijgen

Negatief Geen

6. Controleren van elkaars werk Positief Positief

7. Vraag stellen met als antwoord inhoudelijke uitleg Positief Geen
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Tabel 7: Effect per communicatiefactor op de individuele leerresultaten. 

Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat de communicatiefactoren 

‘controleren van elkaars werk’ en ‘antwoord krijgen op procedure vragen’ een positief effect 

hebben op de individuele leerresultaten binnen dit onderzoek. Uit het onderzoek is gebleken 

dat ‘controleren van elkaars werk’ significant bijdraagt aan het voorspellen van het verschil in 

aantal concepten. ‘Antwoord krijgen op procedure vragen’ draagt significant bij aan het 

voorspellen van de kwaliteit van het netwerk in de concept map. Dit betekent dat beide 

factoren een significant positief effect hebben op de individuele leerresultaten. Het effect is 

niet groot, omdat beide factoren significant invloed hebben op maar één variabele die de 

individuele leerresultaten meet. Voor alle andere factoren is er geen significant effect 

gevonden op de individuele leerresultaten binnen dit onderzoek. Op basis van dit onderzoek 

zou geconcludeerd kunnen worden dat deze factoren geen effect hebben op de individuele 

leerresultaten. 

Zoals te zien is in tabel 7, sluit deze conclusie niet aan op de literatuur. Ieder factor 

had volgens de literatuur effect op de individuele leerresultaten, terwijl uit de resultaten van 

dit onderzoek is gebleken dat alleen de communicatiefactoren ‘controleren van elkaar werk’ 

en ‘antwoord krijgen op procedure vragen’ een effect hebben. Daarnaast heeft volgens de 

onderzoeken van Webb (1991, 1992) ‘antwoord krijgen op procedure vragen’ een negatief 

effect op de individuele leerresultaten, omdat het een leerling hulp krijgt op een lager niveau. 

8. Vraag stellen zonder antwoord met inhoudelijke 
uitleg krijgen

Negatief Geen

9. Inhoudelijke discussie voeren Positief Geen

10. Antwoord krijgen op procedure vragen Negatief/geen Positief

11. Geen antwoord krijgen op procedure vragen Positief Geen

12. Niet-taakgerelateerde discussie voeren Negatief Geen

13. Frequentie van interactie Positief Geen
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Uit het onderzoek van Webb & Kenderski (1984) heeft het krijgen van een antwoord op een 

procedure vraag geen effect op de leerresultaten. Uit dit onderzoek is gebleken dat het 

antwoord krijgen op een procedure vraag juist een positief effect heeft. Dit verschil zou 

verklaard kunnen worden, doordat de procedure vragen die gesteld zijn niet op een lager 

niveau van hulp waren, of omdat leerlingen meer tijd overhielden om met de inhoud aan de 

slag te gaan omdat ze geen tijd hoefden te besteden aan de procedure. Daarnaast lagen 

inhoudelijke vragen en procedurevragen binnen deze modelleeropdracht dicht bij elkaar, 

waardoor leerlingen misschien de vragenlijsten niet helemaal juist hebben ingevuld. Het is 

dus mogelijk dat zij inhoudelijke vragen als procedure vragen hebben gezien. Tot slot heeft 

het onderzoek enkele discussiepunten die invloed kunnen hebben gehad op de resultaten en 

dus de conclusie. Deze zullen in het hoofdstuk discussiepunten worden toegelicht.  

  

Deelvraag 3: Op welke manier moeten leerlingen communiceren over leerinhoud om 

individueel hogere leerresultaten te behalen tijdens coöperatief leren in projectwerk bij 

natuurkunde?  

Zoals beschreven in het antwoord op deelvraag 2 is gebleken dat alleen de 

communicatiefactoren ‘controleren van elkaars werk’ en ‘antwoord krijgen op procedure 

vragen’ een positief effect hebben op de individuele leerresultaten. Het is een lineair verband. 

Dit betekent dat leerlingen deze communicatiefactoren zo veel mogelijk (altijd) moeten 

inzetten om hun individuele leerresultaten te verbeteren. Volgens dit onderzoek hebben alle 

andere communicatiefactoren geen significant effect op de leerresultaten. De inzet (of en hoe 

vaak) van de andere communicatiefactoren maakt daarom niet uit. 
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Hoofdvraag: Op welke manier kunnen leerlingen hun communicatie over leerinhoud 

veranderen om individueel hogere leerresultaten te behalen tijdens coöperatief leren in 

projectwerk op een middelbare school in 4 VWO bij het vak natuurkunde? 

Om deze vraag te beantwoorden zijn de antwoorden van deelvraag 1 en 3 met elkaar 

vergeleken. Leerlingen moeten de communicatiefactoren ‘controleren van elkaars werk’ en 

‘antwoord krijgen op procedure vragen’ zo veel mogelijk inzetten om de individuele 

leerresultaten te vergroten, aangezien beide volgens dit onderzoek een significant positief 

effect hebben op de leerresultaten. Uit de resultaten van onderzoeksvraag 1 kan 

geconcludeerd worden dat de leerlingen deze communicatiefactoren soms tot regelmatig 

inzetten. Dit betekent dat leerlingen hun manier van communiceren kunnen veranderen door 

deze communicatiefactoren vaker in te zetten. De beste manier zou zijn om deze factoren 

altijd in te zetten, omdat er een positief lineair verband is tussen deze factoren en de 

individuele leerresultaten. Er is niet onderzocht of er een bepaald maximum is aan het aantal 

keren dat de factoren moet worden ingezet binnen een bepaalde tijd of project. 

In dit onderzoek is geen effect gevonden van de andere communicatiefactoren op de 

individuele leerresultaten. Vanuit literatuur zijn er aanwijzingen dat deze 

communicatiefactoren wel invloed hebben op de individuele leerresultaten. Dit is echter niet 

gebleken uit dit onderzoek. Dit kan komen doordat deze factoren ook daadwerkelijk geen 

invloed hebben binnen de onderzochte context, die anders is dan de contexten onderzoek in 

de literatuur. Echter zou het ook kunnen komen door de opzet van het onderzoek waarin 

enkele discussiepunten kunnen worden aangedragen. Deze worden hieronder besproken. 
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Discussiepunten 

In het onderzoek kunnen enkele belangrijke discussiepunten en elementen in het 

onderzoek worden aangedragen, die mogelijk effect hebben gehad op de resultaten van het 

onderzoek en de conclusie. Deze zullen hier worden besproken. 

Allereerst komt het onderzoek participanten tekort. Initieel waren er 54 respondenten, 

leerlingen in vwo 4. Doordat enkele van deze leerlingen ziek waren tijdens het project liep 

het aantal respondenten dat meegenomen werd in de analyse van de resultaten terug naar 50. 

Tevens nam van enkele andere, wel aanwezige, respondenten de hoeveelheid communicatie 

af, omdat zij niet konden overleggen met hun zieke projectgenoot: hun projectpartner was 

niet aanwezig, dus er werd deze les niet gecommuniceerd. Daardoor kan het zijn dat 

communicatiefactoren nu geen significant verband vertonen met de individuele 

leerresultaten, terwijl ze bij grotere groepen respondenten wel significant zouden zijn. Goed 

zou zijn om het onderzoek te herhalen, om hiermee het respondentenaantal te verhogen 

Ook was het een redelijk kort project wat de leerlingen uitvoerden. In totaal hebben 

de leerlingen 4 lessen gehad waarin zij konden communiceren over de leerinhoud. Dit zorgde 

ervoor dat de frequentie van het inzetten van de communicatiefactoren lager lag dan wanneer 

een project een langere tijd zou worden uitgevoerd. Mogelijk is daardoor minder goed te 

achterhalen welke communicatiefactoren leerlingen vaker inzetten: als alle factoren maar 

enkele keren worden ingezet, is minder goed te achterhalen welke het vaakst wordt ingezet. 

Tijdens een langduriger project wordt het verschil tussen de inzet van communicatiefactoren 

naar verwachting groter: waar de verhouding bij een project eerst bijvoorbeeld 3 / 4 is, is die 

na een vier keer zo lang project opeens 12 / 16. Dan is het contrast in de hoeveelheid inzet 

van een communicatiefactor groter. Ook kan de lage frequentie van de communicatiefactoren 

een reden zijn dat geen significant verband gevonden is tussen de concept maps (aantal 

begrippen, verbanden, gelaagdheid en kwaliteit) en de communicatiefactoren. Daarom lijkt 
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het ons beter om de communicatie in projectwerk in de toekomst te analyseren bij een langer 

durend project. 

Iets anders wat de uitkomsten van het onderzoek kan hebben beïnvloed, is dat 

sommige leerlingen initieel weinig buiten de les om aan het project werkten. De meeste 

leerlingen dachten genoeg tijd te hebben in de les, en leken geen afspraken te maken voor 

taken buiten de les om. Toen leerlingen door de docent werden geïnstrueerd dat zij het project 

niet zouden halen, als zij niet buiten de les om samen zouden werken, werkten enkele 

leerlingen buiten lestijd om meer aan het project. Als de leerlingen buiten de les om dingen 

deden, was dit samen na schooltijd in het kabinet (het lokaal van de toa). De leerlingen 

werkten dus niet individueel, waarna ze hun bevindingen bespraken in de les erna. Het was 

echter de bedoeling dat leerlingen individueel zouden werken en in de les over hun 

individuele bevindingen zouden gaan communiceren. Maar omdat ze samen in het kabinet 

hebben gewerkt was er geen individueel werk, dus was er een andere soort communicatie. Dit 

kan effect hebben gehad op de samenwerking en de manier van communicatie in het totale 

project, en dus de leerresultaten. 

Ook kan afgevraagd worden of de vragenlijsten de ideale manier waren om de 

communicatie van leerlingen in beeld te brengen. De vragenlijsten werden aan het einde van 

de les ingevuld. Dit koste doorgaans 5 tot 10 minuten. De klas die door de tweede docentl 

werd begeleid had weinig tijd voor het project, omdat de docent enkele keren ziek was 

geweest of door andere redenen de les uit liet vallen. De leerlingen hadden wel 4 lessen om te 

werken aan het project, maar ervaarden hierdoor meer stress dan de andere klas. Daardoor 

namen de leerlingen mogelijk minder tijd voor het invullen van de vragenlijsten aan het einde 

van de les, omdat zij nog enkele minuten door wilden werken aan hun project. Het kan dus 

zijn dat de leerlingen de vragenlijst niet geheel naar waarheid hebben ingevuld, omdat zij 
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soms hebben afgeschat hoe vaak zij een communicatiefactor hebben ingezet in plaats van 

rustig terug te denken aan de les die zojuist had plaatsgevonden. 

Uiteraard kan als discussiepunt worden aangedragen dat de vragenlijsten subjectief 

worden ingevuld. Een leerling vult in hoe vaak hij/zij dénkt dat hij/zij een 

communicatiefactor heeft ingezet. Dit hoeft niet gelijk te zijn aan de werkelijkheid. Tevens 

kan een leerling een vraag op de vragenlijst anders interpreteren dan een andere leerling. 

Daardoor zijn de resultaten niet eenduidig te verklaren. Voor vervolgonderzoek zou de 

vragenlijst duidelijker beschreven moeten worden, zodat er minder kans is op verschillende 

interpretaties. Een meer geschikte optie zou zijn om een alternatief voor de vragenlijsten te 

gebruiken. Leerlingen zouden kunnen worden geobserveerd, dan is er maar één interpretatie 

van hetgeen wat er in de klas gebeurt. Dit maakt de data tevens betrouwbaarder doordat er 

objectief en gedurende de hele les geturfd kan worden. Echter zijn hiervoor wel observanten 

nodig. Ook kan ervoor gekozen worden dat geluidsopnames worden gemaakt bij 

projectgroepjes, om te luisteren hoe de leerlingen in groepjes met elkaar communiceren. Ook 

hierbij is maar één interpretatie. Dit kost wel veel tijd om te analyseren, echter zijn hierdoor 

de resultaten objectiever.  

 Het onderzoek werd aan het einde van het schooljaar uitgevoerd. De leerlingen waren 

vooral bezig met het halen van een goed cijfer voor het project, die ze in hun laatste lessen 

van het jaar moesten afronden. Daardoor ervaarden de leerlingen wat tijdsdruk. De leerlingen 

vulden hierdoor sneller de vragenlijsten in, omdat ze hier geen cijfer voor kregen. Ook waren 

er leerlingen die de tweede concept map niet meer serieus wilden invullen. Het voelde voor 

de leerlingen als een moetje, het droeg voor hen naar hun idee niet bij aan hun begrip voor de 

lesstof. Daardoor hadden sommige leerlingen minder zin in het invullen van de concept 

maps. Zelfs als ze door de docent en onderzoeker werden gestimuleerd om het toch nog 

serieus in te vullen, omdat het kon bijdragen aan het sorteren van de informatie die ze in en 



COMMUNICATIE TUSSEN GROEPSLEDEN BIJ PROJECTWERK   !52

voor het project hadden verkregen, waren sommige leerlingen niet meer te motiveren. Dit kan 

ervoor zorgen dat het lijkt alsof de leerlingen minder hebben geleerd: als zij de eerste keer 

wel serieus de concept maps hebben ingevuld en nu niet, dan zal het aantal concepten, 

verbanden en de kwaliteit van de concept map mogelijk minder toenemen dan wanneer ze 

deze serieus hadden ingevuld. Het is dus mogelijk dat met de huidige instrumenten niet goed 

bepaald kan worden of de leerlingen meer begrijpen over het onderwerp van het project 

dankzij communicatie met hun groepsgenoot. 

Bij de concept maps kan het bediscussieerd worden of de leerlingen wel alles 

opgeschreven hebben wat ze wisten. Daarvoor is motivatie één punt, zie bovenstaande, maar 

ook tijd kan een rol spelen. Echter hebben de leerlingen in de les uitgebreid de tijd gehad om 

hun concept map te maken: één heel lesuur. De leerlingen gaven ruim voor die tijd aan klaar 

te zijn (na een half uur). Daarom verwachten wij niet dat de leerlingen niet alles 

opgeschreven hebben door een tijd tekort. 

Bij het analyseren van de concept maps is voornamelijk gekeken naar het aantal 

concepten dat leerlingen op hebben geschreven, het aantal verbanden, de gelaagdheid 

(kwantitatieve kenmerken) en het soort netwerk (kwalitatief kenmerk) (koopman, 2018). 

Hierbij is niet gefocust op de inhoud: de soort concepten en verbanden die de leerlingen 

opschrijven. Er was niet genoeg tijd om de precieze notaties van de leerlingen te controleren. 

Daardoor kan het zijn dat de ene concept map veel inhoudelijker is dan de andere (zelfs als er 

minder op staat). Het kan zijn dat een concept map weinig vooruitgang laat zien, omdat het 

aantal concepten bijvoorbeeld gelijk gebleven is, maar dat de leerling inhoudelijk vooruit 

gegaan is. Dit is niet meegenomen in de kwaliteit van de concept map, met kwaliteit wordt 

het soort concept map bedoeld (zie methode). Hier is dus geen rekening mee gehouden. Ook 

is er geen rekening gehouden met leerlingen die “slechter” zijn gaan presteren. Als leerlingen 

bijvoorbeeld minder verbanden zijn gaan leggen, was er een verschil van 0. Het zou voor 
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vervolgonderzoek dus goed zijn om nog eens naar de concept maps te kijken, en hier 

inhoudelijk naar te kijken. Echter blijkt uit de literatuur van Koopman (2018) dat de 

leerresultaten van concept maps kunnen worden bepaald wanneer naar het aantal concepten, 

aantal verbanden en de gelaagdheid van concept maps wordt gekeken, zoals in dit onderzoek 

is gedaan. Wij hebben nu voornamelijk kwantitatieve analyses gedaan, dus gekeken naar de 

hoeveelheid. Voor vervolgonderzoek kan het bijdragen om meer kwalitatieve kenmerken te 

analyseren en de inhoud van de concept maps te analyseren, bijvoorbeeld door de concept 

maps te vergelijken met een expert concept map over hetzelfde onderwerp of door de 

leerlingen over hun concept map te interviewen (Koopman, 2018). 

Ook hebben leerlingen zelf groepjes mogen kiezen: dit was de keuze van de 

uitvoerende docent. Hier is dus niet gekeken naar hoe gelijkwaardig de groepen waren. Dit 

kan invloed hebben gehad op de communicatie. Ook waren er door omstandigheden sommige 

groepjes van 3 leerlingen, in plaats van 2. Daarnaast is de keuze van de school om groepjes 

van 2 te maken van invloed op de communicatie: wij verwachten dat je in een groepje van 4 

heel anders met elkaar moet communiceren dan met 2. Je hebt elkaar dan meer te vertellen 

als je terugkomt in de les. Voor vervolgonderzoek zou meer rekening gehouden moeten 

worden met de groepsgrootte. Hierbij raden wij aan om een project geheel zelf op te zetten, 

waarbij de docent niet van invloed is, omdat dit dezelfde persoon is als de onderzoeker. Door 

tijdgebrek was dit bij ons wel het geval, waardoor factoren waar wij beslissingen over 

genomen hadden veranderden door de situatie. Hieronder behoorde het leerdoel van het 

project. Wij hadden bedacht dat het leerdoel van het project niet vast zou staan, en dat 

leerlingen zelf mochten kiezen wat zij wilden onderzoeken in hun projectwerk. Nu lag het 

onderwerp juist wel vooraf vast. Omdat meerdere groepjes hetzelfde project hadden, was 

daarnaast communicatie tussen verschillende groepjes mogelijk. Dit gebeurde ook. Dit 
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verandert de communicatie van de groepsleden significant. Hier is geen rekening mee 

gehouden. 

Tot slot is in dit onderzoek alleen gekeken naar de invloed van de 

communicatiefactoren op de individuele leerresultaten. Hierbij is geen rekening gehouden 

met andere factoren die invloed zouden kunnen hebben. In vervolgonderzoek zou duidelijk 

vastgesteld moeten worden welke andere factoren van invloed zouden kunnen zijn op de 

leerresultaten, zodat deze factoren kunnen worden vastgesteld, wanneer mogelijk. 

Aanbevelingen vervolgonderzoek 

Wij zouden voor vervolgonderzoek willen aanraden om het onderzoek te herhalen, 

waarin rekening gehouden wordt met bovenstaande discussiepunten. We zouden de volgende 

aanbevelingen willen doen: 

• Zorg voor meer participanten in je onderzoek; 

• Maak een beeld- en geluidsopname van groepen, zodat onafhankelijke onderzoekers 

los van elkaar de factoren kunnen coderen. Kies hierbij minstens 2 observanten/

onderzoekers ter bevordering van de betrouwbaarheid; 

• Zorg voor langduriger projectwerk, zodat iedere communicatiefactoren vaker wordt 

ingezet en zodat het afwezig zijn van een les minder invloed heeft op het totaal; 

• Zorg ervoor dat er niet een vast antwoord is in het project, waardoor ze een 

stappenplan uitvoeren. Ze moeten dingen opzoeken, nadenken, discussiëren: er is niet maar 

één goed antwoord; 

• Om het onderzoek verder te bevorderen zou het een optie kunnen zijn om elk 

groepje een ander onderwerp te geven, zodat communicatie tussen groepjes onmogelijk is. 

Dit ten behoeve van de betrouwbaarheid van het onderzoek; 
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• Kijk of er een andere manier is om de concept maps te analyseren. Hierbij is het 

belangrijk om meer te kijken naar de inhoud. Hiervoor willen wij aanbevelen om de docent 

een expert concept map te laten maken per onderwerp waar een groep project over doet. Zo 

kunnen de concept maps van de leerlingen worden vergeleken met de expert concept map; 

• Geef de leerlingen een cijfer voor de concept maps, zodat zij gemotiveerder zijn; 

• Stimuleer de leerlingen om buiten de les individueel te werken, en pas in de les 

weer met elkaar te overleggen. Dan hebben leerlingen bij terugkomst nieuwe informatie om 

met elkaar te delen en over te discussiëren; 

• Zorg ervoor dat de uitvoerende docent ook enthousiast is voor het projectwerk, 

zodat de motivatie van de leerlingen niet negatief wordt beïnvloed door de houding van de 

docent. 

• Het lijkt ons interessant om op meerdere niveaus en jaarlagen te kijken naar 

communicatie. Dit zou een onafhankelijk vervolgonderzoek kunnen zijn. 

Wij verwachten dat uit dit vervolgonderzoek een uitgebreidere “goede manier van 

communiceren” komt, waarmee de leerlingen de hoogste individuele leerresultaten kunnen 

behalen. Deze communicatiefactoren zouden dan moeten zorgen voor een zo geslaagd 

mogelijk project. Er zou vervolgens gekeken kunnen worden of er een optimum is, in plaats 

van alleen een positief of negatief effect. Hoe vaak zou een communicatiefactor moeten 

worden ingezet? Is dit op specifieke momenten in de les, of gewoon zo vaak mogelijk? Is er 

een combinatie van communicatiefactoren die goed werkt, en waarom? 

Naar aanleiding van deze resultaten zou een volgend vervolgonderzoek kunnen 

worden gestart, waarin gekeken wordt hoe je als docent of met behulp van leermiddelen de 

positief bijdragende communicatiefactoren kunt stimuleren (en/of de negatief bijdragende 

communicatiefactoren kunt verminderen), om hiermee hogere leerresultaten te bereiken. Dit 

zal een design based research zijn om de communicatie te verbeteren. Dit onderzoek was een 
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vooronderzoek in de oriëntatiefase. Er is kennis vergaard, waarna pas een ontwerp gemaakt 

zou kunnen worden. Vervolgens moet dit ontwerp worden geoptimaliseerd.  

Aanbevelingen praktijk 

Het is moeilijk om aanbevelingen te doen, omdat uit het onderzoek nog niet duidelijk 

blijkt welke communicatiefactoren positief bijdragen aan leerresultaten, en op welke manier 

leerlingen dus hun communicatie over leerinhoud moeten veranderen om hogere 

leerresultaten te behalen. Er zijn veel punten van discussie op dit onderzoek, waardoor 

vervolgonderzoek nodig is om specifieke aanbevelingen te doen. 

Wel hebben wij algemene aanbevelingen, namelijk om te letten op communicatie in 

groepen tijdens projectwerk. Wij zijn er naar aanleiding van literatuuronderzoek namelijk van 

overtuigd dat communicatie belangrijk is voor de leerresultaten. Echter zijn nog 

vervolgonderzoeken nodig om een gedetailleerde aanbeveling te kunnen geven. Op dit 

moment is de bewustwording dat communicatie belangrijk is in groepswerk het belangrijkste, 

zowel bij de docent als bij de leerlingen. De docent kan mededelen aan de leerlingen dat zij 

moeten letten op de manier waarop zij met elkaar communiceren, en dat de manier waarop zij 

met elkaar over het projectwerk communiceren invloed heeft op de leerresultaten en het 

behalen van de leerdoelen van het project. 
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Bijlage A: Instrumenten 

In deze bijlage staan de instrumenten gebruikt tijdens het onderzoek weergegeven. 

Daarbij is de uitleg die de docent aan de leerlingen heeft gegeven beschreven.  
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A1. Vragenlijsten 

De leerlingen hebben voorafgaand aan het project een vragenlijst ingevuld en aan het 

eind van iedere les gedurende het project. Beide vragenlijsten en bijbehorende uitleg staan 

hieronder weergegeven. 

Vragenlijst vooraf 

De uitleg die de docent heeft gegeven is, als volgt: 

Jullie gaan een korte vragenlijst invullen over hoe jullie met je groepsgenoten 

communiceren tijdens het samenwerken aan een project bij natuurkunde. De vragenlijst bevat 

stellingen over hoe je communiceert met groepsgenoten en daarbij geef je aan of je dat nooit, 

soms, regelmatig, vaak of altijd doet als je samenwerkt aan een project bij natuurkunde. 

Neem voor het invullen een project in je hoofd en baseer daar je antwoorden op. Docent geeft 

voorbeelden van recente projecten, zodat de leerlingen dat project in hun hoofd kunnen 

nemen. Probeer niet te lang na te denken, maar volg je gevoel. Alle antwoorden zijn goed, je 

wordt hier niet op beoordeeld en de resultaten zullen anoniem geanalyseerd worden. Mocht je 

vragen hebben steek dan gerust je vinger op. 

Op de volgende pagina’s staat de vragenlijst zoals de leerlingen deze gehad hebben 

voorafgaand aan het project weergegeven.  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Vragenlijst 

Naam: _________________________________ 

Vul onderstaande vragen in zo goed als je kunt. Bij elke stelling geef je aan of iets nooit, 

soms, regelmatig, vaak of altijd van toepassing is. Geef dit aan door middel van een kruisje 

of het inkleuren van het hokje. 

 

 Nooit           Soms      Regelmatig   Vaak          Altijd 

1. Ik leg aan een groepsgenoot iets uit 

over een natuurkundig onderwerp. 
 

2.   Als een groepsgenoot mij iets 

natuurkundigs uitlegt, luister ik en 

probeer ik dit te begrijpen. 
 

3.   Als ik een fout maak, wijst een 

groepsgenoot mij op die fout. De 

groepsgenoot legt mij vervolgens uit wat 

natuurkundig wel juist is. 

 

4.   Ik heb wel eens een fout gemaakt, waar 

mijn groepsgenoten mij niet op hebben 

gewezen. De docent deed dit later, of ik 

kwam er zelf achter. 

 

5.   Ik heb een fout gemaakt, en een 

groepsgenoot wees mij daarop. Ik kreeg 

geen uitleg erover. Ik heb eventueel wel 

het juiste antwoord gehad zonder uitleg. 

 

6.   Wanneer een groepsgenoot iets had 

geschreven of een opdracht had 

gemaakt, controleerde ik dit. Ik keek 

kritisch naar de inhoud door me af te 

vragen of ik het begreep en het 

natuurkundig juist was. 

 

7.   Ik stelde een vraag aan een 

groepsgenoot over een natuurkundig 

onderwerp. Mijn groepsgenoot gaf 

hierop antwoord en legde het 

natuurkundige onderwerp uit. 

 

8.   Ik stelde een vraag aan een groeps- 

genoot over een natuurkundig 

onderwerp. Mijn groepsgenoten gaven 

geen antwoord, of alleen het juiste 

antwoord zonder uitleg. 
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9.   Ik discussieerde met mijn 

groepsgenoten over wat natuurkundig 

juist is, wanneer we niet hetzelfde 

dachten. 

 

10. Ik vroeg hulp bij hoe ik iets moest doen, 

bijvoorbeeld informatie opzoeken. Een 

groepsgenoot vertelde hoe ik dit kon 

doen. 

 

11. Ik vroeg hulp bij hoe ik iets moest doen, 

bijv informatie opzoeken. Geen van mijn 

groepsgenoten vertelde hoe ik dit kon 

doen. 

 

12. Ik heb met mijn groepsgenoten een 

discussie gehad over iets niet 

natuurkundigs, bijvoorbeeld over de 

taakverdeling, gemaakte afspraken, 

opmaak, inzet, etc. 
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Vragenlijst gedurende project 

De uitleg die de docent heeft gegeven, is als volgt: 

Aan het eind van iedere les, waarin we werken aan het project, vullen jullie 

individueel een vragenlijst in. Deze vragenlijst bevat vergelijkbare stellingen met de 

vragenlijst die jullie hiervoor ingevuld hebben. Het verschil is nu dat je de vragenlijst alleen 

voor die les invult en je een getal moet invullen. Dus je geeft per stelling aan hoe vaak je dat 

gedaan hebt tijdens die les. Je kan natuurlijk ook 0 invullen. Probeer niet te lang na te 

denken, maar volg je gevoel. Alle antwoorden zijn goed, je wordt hier niet op beoordeeld en 

de resultaten zullen anoniem geanalyseerd worden. Mocht je vragen hebben, steek dan gerust 

je vinger op.  

Op de volgende pagina staat de vragenlijst zoals de leerlingen deze gehad hebben 

weergegeven. De naam van de leerling is gevraagd om de verschillende vragenlijsten van de 

leerling bij elkaar te sorteren en te verbinden aan de concept maps. Vanaf dat de data in SPSS 

is gezet is alle data geanonimiseerd.  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Vragenlijst 

Naam: _________________________________ Groepje: _______ 

Vul onderstaande vragen in zo goed als je kunt. Het is de bedoeling dat je probeert te 

bedenken hoe vaak elk van deze stellingen is voorgekomen in deze les. Vul het aantal in in 

het hokje ernaast!  

 

1. Deze les heb ik aan een groepsgenoot iets uitgelegd over een natuurkundig 

onderwerp. 

 

2. Deze les heeft een groepsgenoot aan mij iets uitgelegd over een 

natuurkundig onderwerp. Ik luisterde en probeerde dit te begrijpen. 

 

3. Deze les heb ik een fout gemaakt, waar een groepsgenoot mij op wees. 

Hij/zij legde me vervolgens uit wat wel juist was. 

 

4. Ik maakte deze les een fout waar ik door groepsgenoten niet op gewezen 

werd. Ik kwam er zelf achter, of kreeg het van de docent te horen. 

 

5. Ik heb deze les een fout gemaakt, waar een groepgenoot mij op wees. Ik 

kreeg geen uitleg over wat wel juist was. Ik kreeg eventueel wel alleen het 

juiste antwoord. 

 

6. Wanneer een groepsgenoot iets had geschreven of gemaakt in deze les, 

controleerde ik dit. Ik keek kritisch naar de inhoud door me af te vragen of ik 

het begreep, en of het natuurkundig juist was. 

 

7. Deze les heb ik een vraag gesteld aan een groepsgenoot over een 

natuurkundig onderwerp. Mijn groepsgenoot gaf hierop antwoord en legde 

het uit. 

 

8. Deze les heb ik een vraag gesteld aan een groepsgenoot over een 

natuurkundig onderwerp. Mijn groepsgenoten gaven geen antwoord, of 

gaven alleen het antwoord zonder uitleg. 

 

9. Ik heb deze les gediscussieerd met mijn groepsgenoten over wat 

natuurkundig juist is, wanneer we niet hetzelfde dachten. 

 

10. Ik heb deze les gevraagd hoe ik iets moest doen, bijvoorbeeld het opzoeken 

van informatie. Een groepsgenoot vertelde me hoe ik dit kon doen. 

 

11. Deze les heb ik hulp gevraagd hoe ik iets moest doen, bijvoorbeeld het 

opzoeken van informatie. Geen van mijn groepsgenoten hielp mij. 

 

12. Deze les heb ik met mijn groepsgenoten een discussie gehad over iets niet 

natuurkundigs, bijvoorbeeld de taakverdeling, gemaakte afspraken, 

opmaak, inzet, etc. 
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A2. Concept map 

De leerlingen kennen waarschijnlijk het begrip mindmap, maar concept map niet 

(Koopman, 2018). Daarom is het woord mindmap gebruikt voor de concept map in de 

communicatie richting de leerlingen. Voorafgaand aan het maken van de concept map hebben 

de leerlingen een uitleg gekregen van de docent over wat van hen verwacht wordt en hoe zij 

de concept map moeten maken. De uitleg en opdracht die de leerlingen hebben gekregen 

krijgen voorafgaand aan het onderzoek en na het project is vergelijkbaar. Op die manier 

kunnen de concept maps met elkaar vergeleken worden. In de opdracht voorafgaand zijn geen 

specifieke aantallen gevraagd, omdat we verwachten dat de meeste leerlingen erg weinig 

voorkennis zullen hebben. De opdracht die de leerlingen kregen is gebaseerd op de opdracht 

van Koopman (2018). Alleen het onderwerp en het niet noemen van specifieke aantallen in de 

mindmap voorafgaand aan het onderzoek zijn aangepast aan ons onderzoek. De uitleg die de 

leerlingen van de docent hebben gehad, de opdracht en het vel waarop de concept map 

gemaakt is, staan hieronder weergegeven. 

Concept map vooraf 

De uitleg die de docent heeft gegeven, is als volgt: 

Uitleg begrip mindmap 

Een mindmap is een visuele weergave van de kennis die je hebt over een onderwerp. 

Een mindmap maak je over 1 onderwerp en daar omheen schrijf je begrippen die daarbij 

passen. Met pijlen en lijnen geef je aan wat de verbanden zijn (voorbeeld laten zien). 
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In het voorbeeld is een mindmap gemaakt over voedsel. Dit onderwerp noteer je in 

het midden. Daar omheen geef noteer je begrippen die bij voedsel horen. De belangrijkste 

begrippen zet je het dichtst bij het onderwerp (voedsel). Dus het begrip voedingsstof is 

belangrijker dan het begrip eiwit. Begrippen die bij elkaar horen zet je bij elkaar. Met pijlen 

en lijnen kun je aangeven welke begrippen verbonden zijn aan elkaar. Dat verband leg je in 

enkele woorden uit. Bij de pijl tussen herbivoor en carnivoor staat geschreven “wordt gegeten 

door”. 

Doel van de mindmap 

Het voordeel van een mindmap is dat je gemakkelijk kan zien wat je weet en welke 

verbanden tussen de verschillende begrippen zijn. Daarnaast helpt het maken van een 

mindmap je met het structuren van de informatie.  

Opdracht 

Bij deze praktische opdracht gaan jullie 2x een mindmap maken. De eerste mindmap 

maken jullie aan voordat je start met het PO. De 2e mindmap maak je aan het eind van het 

PO. Tijdens het maken van die mindmap zul je de geleerde informatie dus moeten 
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structureren en ordenen. Door de 2 mindmaps met elkaar te vergelijken, kun je zien wat je 

geleerd hebt tijdens het PO. 

Jullie maken de mindmap individueel en hebben hiervoor de rest van het lesuur de tijd 

voor (40 minuten). Jullie zullen hier geen cijfer voor krijgen.  

De opdracht die de leerlingen op papier kregen, staat op de volgende pagina. 
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Mindmap maken  
Je gaat een praktische opdracht doen over een onderwerp van jou en je 

groepsgenoots keuze. Voordat je aan deze opdracht begint, maak je individueel een 

mindmap over het onderwerp. Dit is een visuele weergave van de kennis die je al 

hebt over het onderwerp, op die manier kun je zien wat je al weet over het onderwerp 

en welke verbanden er bestaan. Aan het eind van het project maak je opnieuw 

individueel een mindmap. Door de mindmaps met elkaar te vergelijken zie je wat je 

geleerd hebt tijdens het project. 

 

Hieronder staat stapsgewijs uitgelegd hoe je een mindmap maakt. 

 

1. Maak een lijst met begrippen  
a. Schrijf alle begrippen over het onderwerp van jullie project op die je 

maar te binnen schieten. 

b. Stel bij een begrip de vragen: Waarom? Hoe? Wat? Waar? Wie? 

Wanneer? hierdoor kom je vanzelf op nieuwe ideeën.  

c. Lees je lijst met begrippen en denk na over welke begrippen bij elkaar 

horen.  

d. Onderstreep de begrippen die volgens jou het belangrijkst zijn. 

2. Zet de begrippen in de mindmap 
a. In het midden van de mindmap staat het onderwerp van jullie project 

(deze kunnen jullie op de lijn invullen). 

b. Om het onderwerp van jullie project heen staan ander begrippen die 

met onderwerp van het project te maken hebben. 

c. Zet begrippen die met elkaar te maken hebben bij elkaar in de buurt. 

d. De belangrijkste begrippen staan dicht bij het midden, de minder 

belangrijke begrippen staan verder naar buiten (als hulpmiddel kun je 

de cirkels gebruiken op het papier, dit hoeft niet). 

3. Maak verbindingen 
a. Verbindt de begrippen die met elkaar te maken hebben met lijnen en 

pijlen 

b. Zet bij de lijnen en pijlen een korte uitleg over wat de twee begrippen 

die je met elkaar verbindt met elkaar te maken hebben. Deze uitleg kan 

je met één of enkele woord(en) schrijven. 
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Het blad waarop de leerlingen hun concept map maken (werkelijkheid A3 formaat): 

Concept map achteraf 

De uitleg die de docent heeft gegeven, is als volgt: 

Voordat jullie aan dit PO begonnen, hebben jullie een mindmap gemaakt. Een 

mindmap is een visuele weergave van de kennis die je hebt over een onderwerp. Een 

mindmap maak je over 1 onderwerp en daar omheen schrijf je begrippen die daarbij passen. 

Met pijlen en lijnen geef je aan wat de verbanden zijn (voorbeeld laten zien). 

Ik heb jullie toen het voorbeeld laten zien van de mindmap over voedsel. Dat 

onderwerp staat in het midden. Daar omheen stonden begrippen die bij voedsel horen. De 

belangrijkste begrippen stonden het dichtst bij het onderwerp (voedsel). Dus het begrip 

voedingsstof is belangrijker dan het begrip eiwit. Begrippen die bij elkaar horen stonden bij 

elkaar. Met pijlen en lijnen werd aangeven welke begrippen verbonden zijn aan elkaar. Dat 

verband werd in enkele woorden uitgelegd. Bij de pijl tussen herbivoor en carnivoor staat 

geschreven “wordt gegeten door”. 

Naam: 

Klas:
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Doel van de mindmap 

Het voordeel van een mindmap is dat je gemakkelijk kan zien wat je weet en welke 

verbanden tussen de verschillende begrippen zijn. Daarnaast helpt het maken van een 

mindmap je met het structuren van de informatie.  

Opdracht 

Jullie gaan zo meteen individueel een mindmap maken over hetzelfde onderwerp als 

je eerste mindmap. Probeer de mindmap zo uitgebreid en compleet mogelijk te maken. Als je 

de mindmap af hebt, kun je deze vergelijken met je eerste mindmap en zie je wat je geleerd 

hebt tijdens het PO. 

Jullie maken de mindmap individueel en hebben hiervoor de rest van het lesuur de tijd 

voor (40 minuten). Jullie zullen hier geen cijfer voor krijgen.  

De opdracht die de leerlingen op papier kregen, staat op de volgende pagina. 

Het blad waarop de leerlingen hun concept map hebben gemaakt, is hetzelfde qua lay 

out als het blad waarop zij de concept map voorafgaand aan het project hebben gemaakt.  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Mindmap maken  
Je hebt een praktische opdracht met een groepsgenoot gemaakt. Om de informatie 

uit de opdracht te ordenen, maak je individueel een mindmap. De mindmap heeft 

hetzelfde onderwerp als de mindmap die je bij de start van de opdracht gemaakt heb. 

Wanneer je mindmap af is, kun je deze vergelijken met je eerste mindmap. Op die 

manier kun je zien wat je geleerd hebt.  

 

Hieronder staat stapsgewijs uitgelegd hoe je de mindmap maakt. 

 

1. Maak een lijst met begrippen  
a. Schrijf alle begrippen over het onderwerp van jullie project op die je 

maar te binnen schieten. 

b. Schrijf tussen de 20-40 begrippen op. 

c. Stel bij een begrip de vragen: Waarom? Hoe? Wat? Waar? Wie? 

Wanneer? hierdoor kom je vanzelf op nieuwe ideeën.  

d. Lees je lijst met begrippen en denk na over welke begrippen bij elkaar 

horen.  

e. Onderstreep 3-5 begrippen die volgens jou het belangrijkst zijn. 

2. Zet de begrippen in de mindmap 
a. In het midden van de mindmap staat het onderwerp van jullie project 

(dit is hetzelfde onderwerp als het onderwerp van jullie eerste 

mindmap, deze kunnen jullie op de lijn invullen). 

b. Om het onderwerp van jullie project heen staan ander begrippen die 

met onderwerp van het project te maken hebben. 

c. Zet begrippen die met elkaar te maken hebben bij elkaar in de buurt. 

d. De belangrijkste begrippen staan dicht bij het midden, de minder 

belangrijke begrippen staan verder naar buiten (als hulpmiddel kun je 

de cirkels gebruiken op het papier, dit hoeft niet). 

3. Maak verbindingen 
a. Verbindt de begrippen die met elkaar te maken hebben met lijnen en 

pijlen 

b. Zet bij de lijnen en pijlen een korte uitleg over wat de twee begrippen 

die je met elkaar verbindt met elkaar te maken hebben. Deze uitleg kan 

je met één of enkele woord(en) schrijven. 
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