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Samenvatting 
Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag: “Wat is de invloed van de volgorde van aanbieden van 
theorie en practicum in het onderwijs op het diepe leren van Havo 4 leerlingen?”. Daartoe zijn twee 
parallelklassen onderzocht, die les krijgen van dezelfde docent. Klas H4E kreeg de theorie en 
vervolgens een practicum. H4F kreeg eerst het practicum. De leerlingen kregen vlak na het practicum 
een toets. Een tijd later kregen ze een tweede toets waarvoor ze niet geleerd hadden, om het diepe 
leren te onderzoeken. Daarbij viel op dat de leerlingen uit de twee groepen uiteindelijk niet beter of 
slechter scoorden op de twee toetsen. Uit de analyse van vragenlijsten aan de leerlingen kwam 
echter wel naar voren dat de tweede groep positief was over de volgorde die ze hebben gehad (eerst 
practicum). 
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1. Inleiding 
 
Veel scholen hechten waarde aan het doen van practica bij de bètavakken. Zo ook bij scheikunde, 
waarbij veel practica door de leerlingen worden gedaan. Meestal gebeurt dit om de theorie te 
ondersteunen (Van den Berg en Buning, 1994). Door in de praktijk zelf te ervaren dat de theorie 
klopt, neemt de kans op begrip toe (Koops en Velthorst, 2014). Dit hebben we ook gezien in de case 
study. In een les over de beweging van moleculen hadden veel leerlingen moeite om zich hiervan een 
voorstelling te maken. Tijdens dezelfde les hebben de leerlingen een practicum omtrent dit 
onderwerp uitgevoerd. Het werd duidelijk dat door deze praktische ervaring er meer begrip kwam bij 
de leerlingen. Dit werd duidelijk doordat de leerlingen beter in staat waren de theorie in eigen 
woorden uit te leggen. 
 
In de case study werd er in de les eerst theorie uitgelegd en vervolgens werd een practicum 
uitgevoerd om de theorie te bevestigen. Het werd duidelijk dat het aanbieden van practica de 
leerlingen hielp om beter begrip te krijgen. De vraag is echter, hoe goed zal de theorie blijven 
hangen? Met andere woorden, is het diepe leren van de leerlingen ook gestimuleerd door het 
practicum? Door de volgorde van aanbieden van theorie en praktijk om te draaien, dus eerst een 
practicum en dan de theorie, laat je leerlingen zelf nadenken over het geobserveerde om daar 
vervolgens een theorie aan te verbinden. Wellicht kan dit het diepe leren van leerlingen stimuleren, 
aangezien ze zelf actief bezig zijn met het verwerken van de stof, terwijl in de meer traditionele 
volgorde van aanbieden een docent de stof aanbiedt waarbij de leerlingen dit “gewoon” aannemen. 
Een belangrijk ontwerpprincipe hierbij is de zelfregulatie van leerlingen: het zelfontdekkend leren.  
 
Op de school waar wij ons onderzoek uitvoeren wordt vrijwel altijd eerst de theorie aangeboden en 
daarna pas een practicum om de theorie te ondersteunen. In ons onderzoek willen wij onderzoeken 
wat het effect is van de volgorde van aanbieden van theorie en practicum op het diepe leren van 
leerlingen. Hiermee willen we onderzoeken of het waardevol is om leerlingen vaker eerst een 
practicum aan te bieden waarbij ze zelf de theorie zullen ontdekken. De vraag is of de volgorde van 
invloed is op de leerresultaten van leerlingen. Daarbij willen we ons niet alleen richten op de directe 
leerresultaten, maar ook op de lange-termijn effecten. De uitkomsten van dit onderzoek zouden 
kunnen worden gebruikt in de dagelijkse lespraktijk bij de verschillende bètavakken.  
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2. Theoretische achtergrond 
 

Diep leren 
Ons onderzoek richt zich voornamelijk op het diepe leren van leerlingen tijdens het doen van 
scheikunde practica. Diep leren is een begrip die op verschillende manieren te definiëren is. Volgens 
Biggs en Tang (2011) is diep leren gericht op begrip en toekenning van betekenis aan de leerinhoud. 
Hierbij zijn hogere cognitieve vaardigheden noodzakelijk. Door een betekenis te geven aan de 
leerinhoud zal de theorie beter in het hoofd blijven hangen. Leerlingen zullen eerder in staat zijn om 
de theorie toe te passen, ook na een lange termijn. De leerlingen leren vanuit een intrinsieke 
nieuwsgierigheid en niet vanwege extrinsieke beloningen, zoals het geval is bij oppervlakkig leren. 
Diep leren wordt gestimuleerd door intrinsieke motivatie en met leerstof die aansluit bij de 
dagelijkse praktijk van leerlingen (Chin & Brown, 2000) (Ryan en Deci, 2000). 
 
Uit het onderzoek van Chin en Brown komt naar voren dat leerlingen die diep leren, ideeën heel 
spontaan opschrijven. Ze borduren veel verder voort op een idee en kunnen bepaalde schama’s, 
mechanismen en oorzaak-gevolg gevallen beschrijven. Ze kunnen ook praktijkproblemen, 
bijvoorbeeld uit de dagelijkse praktijk, koppelen aan de theorieën die ze op school leren. Ook stellen 
leerlingen die diep leren meer vragen die over specifieke uitleg gaan. Leerlingen die niet diep geleerd 
hebben, geven antwoorden die eigenlijk een herformulering zijn van de vraag, of een vrij 
oppervlakkig antwoord geven, waarin niet wordt gerefereerd aan een mechanisme of andere 
soorten beschrijvingen.    
 
Practica om diep leren te stimuleren 
Zoals hierboven is beschreven is het voor diep leren dus van belang om betekenis toe te kennen aan 
de leerinhoud. In de scheikunde is het practicum een goede manier hiervoor, waarbij een directe 
koppeling kan worden gemaakt met de praktijk. Volgens Van den Berg en Buning (1994) bestaan er 
drie typen practica: een apparatuur-practicum, onderzoekspracticum en begripspracticum. Door de 
typen practica door elkaar uit te laten voeren, wordt het begrip minder bij de leerlingen. Ze zijn 
gefocust op het goed uitvoeren van de proef en minder op het begrip. Het is beter om simpele 
practica te gebruiken voor begripsvorming. Daarnaast moet het doel van het practicum heel duidelijk 
zijn, anders kunnen leerlingen zich niet focussen op een goede uitkomst. In een ander onderzoek van 
Abrahams en Millar (2008) is aangetoond dat leerlingen niet veel leren van het alleen ‘observeren’ 
van een practicum, maar dat ze tijdens het doen van het practicum ook handvaten moeten krijgen 
om het practicum beter te begrijpen, bijvoorbeeld door het aanreiken van een klein stukje theorie of 
uitleg bij het practicum.  
 
Millar (2009) heeft daarna een indeling gemaakt van het practicum als geheel. Hij noemde dit het 
Practical Activity Analysis Inventory (PAAI), waarin hij beschrijft welke onderdelen een practicum 
nodig heeft voor het goed functioneren daarvan. Daar zitten twee onderdelen in: het ontwerp van 
het practicum en de presentatie daarvan door de leerlingen. Daarin kan je een practicum zo open of 
gesloten mogelijk maken, maar blijft de standaard structuur op papier staan. Het leren werken met 
apparatuur of glaswerk is daarbij belangrijk. Millar geeft daar een paar voorbeelden van: 
 
De leerling moet… 

- Een bepaald meetapparaat gebruiken. 
- Een standaard praktische procedure hanteren. 
- Een object of materiaal kunnen presenteren of laten zien. 
- Een object kunnen maken. 
- Een specifiek materiaal kunnen maken. 
- Iets specifieks kunnen laten plaatsvinden. 
- Een eigenschap van een object kunnen observeren. 
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- Een grootheid kunnen meten. 
 
Een docent heeft uiteraard de vrijheid om zijn of haar practicum in te richten, maar krijgt op deze 
manier handvatten om belangrijke aspecten van het practicum aandacht te geven.   
 
Hier kijken we vooral naar de rol van het practicum en hoe een docent dit practicum kan inrichten. 
Van hieruit kunnen we kijken op het niveau van de leerling. Hoe denken deze leerlingen tijdens het 
leren. Tijdens een onderzoek van Klahr en Nigam (2004) werd aangetoond dat er wel degelijk een 
verschil in resultaat wordt waargenomen als men het leren door directe instructie vergelijkt met het 
zelf-ontdekkend leren. Dit wordt in andere studies bevestigd (Furtak, Seidel, Iverson en Briggs, 2012). 
Onderzoekend leren kost echter meer tijd dan een directe instructie door de docent (Eysink et al, 
2009). Een ander onderzoek geeft echter aan dat leerlingen automatisch gaten opvullen van kennis 
die ze nog niet bezitten bij zelf-ontdekkend leren, waardoor het diepere leren beter wordt 
gestimuleerd (Gureckis & Markant, 2012). In ons onderzoek zal worden onderzocht of het zelf-
ontdekkend leren daadwerkelijk invloed heeft op het diepe leren van de leerlingen. 
 
Om echt goed de gedachtegang van leerlingen te achterhalen tijdens het uitvoeren van practica, is 
het belangrijk om de verschillende denkstappen van leerlingen te doorlopen. Onderzoek van Miles 
(1987) wijst uit dat het belangrijk is om het korte termijn geheugen van leerlingen niet te 
overbelasten, wat gedaan wordt als er veel theorie wordt verteld voor ze met een practicum 
beginnen. Als dit vlak voor het practicum gebeurt, zit het kortetermijngeheugen vol, nog voor het 
practicum begint. Beter zou zijn om leerlingen na een practicum over de theorie na te laten denken, 
zoals bij het schrijven van een verslag, aldus Miles. Het volgen van de denkstappen bij leerlingen kan 
een docent bijvoorbeeld doen door de leerlingen tijdens het practicum vragen te stellen, waardoor 
de docent kan zien bij welke denkstap het misgaat of in welke gedachte een leerling blijft steken. Ook 
is het mogelijk om de leerling denkstappen te laten opschrijven, maar hierdoor wordt het practicum 
wel een stuk groter.  
 
Toetsen van diep leren bij leerlingen 
Een instrument om het diepe leren van leerlingen te toetsen is het RTTI-model. Dit model beschrijft 
vier niveaus op cognitief gebied: reproductie (R), toepassing 1 (T1), toepassing 2 (T2) en inzicht (I) 
(Drost & Verra, 2013). Reproductievragen worden gerelateerd aan meer oppervlakkig leren, terwijl 
de toepassings- en inzichtvragen meer gericht zijn op het diepe leren van leerlingen. Hierin is het 
belangrijk om de vragen die je op een toets inschaalt in één van de vier categorieën. Dit wordt op de 
volgende manier gedaan: 
 

- Reproductie: Vragen oplossen op basis van herkenning. Leerlingen hebben eenzelfde vraag al 
eens gehad en moeten door middel van het onthouden van kennis de vraag kunnen 
beantwoorden 

- Toepassen 1: Het zelfstandig toepassen van leerstof in reeds geleerde/bekende situaties. 
Leerlingen hebben de situatie al eens gezien, maar de vraag is anders gesteld.  

- Toepassen 2: Leerlingen passen de leerstof nu toe in een nieuwe situatie en kiezen zelf ook 
de methode van oplossen die hiervoor geschikt is. 

- Inzicht: Hier wordt iets gevraagd dat geen onderdeel is van de leerstof, maar door 
combinatie van factoren op te lossen of te beredeneren is.  
 

Een andere veel onderzochte taxonomie is de taxonomie van Bloom (1956). Bloom deelt de 
denkniveaus van leerlingen in zes categorieën in: 

1. Onthouden 
2. Begrijpen 
3. Toepassen 
4. Analyseren 
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5. Evalueren 
6. Creëren 

 
Daarbij kunnen de vier categorieën in het RTTI model gekoppeld worden aan de denkniveaus van 
Bloom. Reproductie staat gelijk aan onthouden van Bloom. Toepassing 1 en 2 worden bij Bloom 
beiden tot categorie 3 ‘toepassen’ gerekend, echter zal categorie 2 ‘begrijpen’ ook deels horen bij 
toepassing 1 en zal categorie 4 ‘analyseren’ ook deels horen bij toepassing 2 . Inzichtvragen worden 
tot de hogere cognitieve vaardigheden gerekend, wat bij Bloom de niveaus analyseren, evalueren en 
creëren omvat (Geerts, 2009) (slo, 2014). Vragen indelen in de 6 categorieën van Bloom wordt heel 
veel gedaan, zeker ook omdat er al meer dan 50 jaar aan onderzoek over bestaat. Daardoor kan op 
een zeer goed onderbouwde manier aan toetsen worden gewerkt. In ons onderzoek gebruiken we 
het RTTI-model, maar houden we Bloom in ons achterhoofd voor complexere vragen.  
 
Abrahams en Millar (2008) hebben 25 lessen onderzocht om te kijken hoe praktisch werk wordt 

gedoceerd op middelbare scholen. Ze kwamen erachter dat veel docenten op een verkeerde manier 

bezig zijn met leerlingen ideeën bij te brengen. Ze denken, net als vele anderen dat leerlingen het 

beste zelf achter de theorie kunnen komen, maar ze leren dat op een verkeerde manier aan. 

Leerlingen in het diepe gooien is niet het beste wat je kunt doen, beter is om tijdens het uitvoeren 

van het practicum af en toe tips te geven en bij te sturen. Ook kan je het beste al wat woorden 

uitleggen en koppelen aan de bijbehorende ideeën en theorieën. Dit wordt ook beaamd door 

Lunetta (1998), wiens studie vertelt dat er een tussenkomst van een autoriteit moet zijn, zoals een 

docent, om tot een goede wetenschappelijke kennis te komen.  

In de studie van Abrahams en Millar spreekt men veel over bepaalde gradaties in hoe leerlingen 

kunnen leren en daarbij controleren ze ook of de leerlingen het daadwerkelijk geleerd hebben. Er is 

alleen twijfel of de leerlingen de materie wel echt geleerd hebben, als ze het na een paar weken niet 

meer weten. Hier ligt voor ons de link met het diepe leren van leerlingen, aangezien we het geleerde 

op langere termijn willen testen en dit ook onder diep leren scharen.  

Het is dus belangrijk om een docent als coach te hebben, maar voor de rest wordt er niet veel verteld 

over het daadwerkelijke aanbieden van theorie, vóór of na het practicum en daarnaast wordt het 

onderzoek uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk, wat volgens de studie een aparte status heeft qua 

praktisch werk in het voortgezet onderwijs. Dat geeft dus mogelijkheden voor het onderzoek dat we 

willen uitvoeren. Daarbij willen we kijken hoe dit in Nederland gebeurd, hoe diep leerlingen leren als 

ze praktisch werk doen en welke invloed dit heeft op het diepe leren van leerlingen op een langere 

termijn.    
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3. Hoofd- en deelvragen 
Naar aanleiding van onze case study, zoals beschreven in de inleiding, willen wij onze hoofdvraag als 
volgt formuleren: 
 
Hoofdvraag 
Wat is de invloed van de volgorde van aanbieden van theorie en practicum in het onderwijs op het 
diepe leren van Havo 4 leerlingen? 
 
Om antwoord te kunnen geven op deze hoofdvraag formuleren wij enkele deelvragen. Daarbij omvat 
deelvraag 1 achtergrondinformatie over de school waar het onderzoek is uitgevoerd. De overige 
deelvragen zijn gericht op het echte onderzoek. 
  
Deelvragen 

1. Wat is de huidige aanpak van het aanbieden van theorie en practicum bij Havo 4 leerlingen 
op de middelbare school waar het onderzoek wordt uitgevoerd?  

2. Wat is de invloed van de volgorde van aanbieden op diep leren meteen na de lessenserie? Is 
deze invloed nog steeds zichtbaar op de langere termijn? 

3. Wat is de voorkeur van leerlingen over de volgorde waarin ze theorie en practicum krijgen in 
de les? 
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4. Methoden 
 

4.1 Doelgroep 
Het onderzoek wordt uitgevoerd bij het vak scheikunde met twee Havo 4 klassen: H4E en H4F. Er is 
gekozen voor twee Havo 4 klassen, omdat deze klassen les krijgen van dezelfde docent. Daarnaast 
heeft een vierde klas de voorkeur, omdat in dat leerjaar een basis wordt gelegd in belangrijke 
chemische concepten. Ook de onderwerpen die in dit onderzoek behandeld worden vormen een 
belangrijk onderdeel in de schoolscheikunde.  
 
In H4E zitten 30 leerlingen (16 meisjes, 14 jongens). In deze klas hebben 25 leerlingen een Natuur & 
Gezondheid profiel en 5 leerlingen hebben een Natuur & Techniek profiel. In klas H4F zitten 25 
leerlingen (4 meisjes, 21 jongens). In H4F hebben vier leerlingen een Natuur & Gezondheid profiel en 
21 leerlingen hebben een Natuur & Techniek profiel. Klas H4F scoort gemiddeld 0,8 punten hoger 
dan klas H4E voor PTA toetsen. De verschillen tussen de klassen in samenstelling en gemiddelde 
scores zullen in acht moeten worden genomen bij de interpretatie van de onderzoeksresultaten. Zo 
hoeven verschillen in uitkomsten niet direct voort te vloeien uit het verschil in volgorde van theorie 
en practicum. 
 

4.2 Procedure 
Het onderzoek is uitgevoerd bij twee Havo 4 klassen. Het onderzoek bestaat uit twee lessen, een 
theorieles en een practicum, en twee toetsen. Voorafgaand aan het onderzoek hebben de leerlingen 
uit beide klassen de theorie gehad over polaire atoombindingen en dipoolmoleculen. Het practicum 
en de theorieles in het onderzoek zijn gericht op de onderwerpen oplosbaarheid en 
waterstofbruggen. De voorkennis wordt ook getoetst in de toetsen, maar zijn dus niet specifiek aan 
bod gekomen in de theorieles en het practicum bijbehorend bij het onderzoek. De vragen in de 
toetsen zijn gecategoriseerd volgens de vier deelonderwerpen: polaire atoombindingen, 
dipoolmoleculen, oplosbaarheid en waterstofbruggen. 
 
Klas H4E krijgt eerst een theorieles aangeboden en in de tweede les een practicum. Bij klas H4F is 
deze volgorde omgedraaid, dus eerst voeren zij het practicum uit en daarna krijgen ze de 
bijbehorende theorie (waterstofbruggen en oplosbaarheid). Bij deze volgorde gaan de leerlingen dus 
zelf de theorie ontdekken tijdens het practicum: zelf ontdekkend leren. Leerlingen hebben nog niet 
geleerd om de structuurformules van de moleculen te gebruiken om de oplosbaarheid te 
voorspellen. Creatieve leerlingen zullen hier mogelijk wel naar kijken, maar veel leerlingen zullen 
deze relatie mogelijk niet leggen. Het practicumvoorschrift staat in bijlage 1. De karakterisatie van 
het practicum door middel van PAAI is te vinden in bijlage 1b. In dit onderzoeksrapport zal klas H4E 
de referentieklas zijn en klas H4F de interventieklas. De lessen zullen worden gegeven in de weken 46 
en 47. De toetsen in week 47 en week 50. In een schema ziet het er als volgt uit: 
 

KLAS LES 1 LES 2 LES 3 LES 4  
(NA 3 WEKEN) 

REFERENTIEKLAS 
 

Theorie Praktijk Toets 1 
Vragenlijst 
 

Toets 2 

INTERVENTIEKLAS Praktijk  Theorie Toetst 1 
Vragenlijst 

Toets 2 

 

Naast de twee toetsen wordt de leerlingen ook gevraagd eenmaal een korte vragenlijst in te vullen. 
De vragen in de vragenlijst zullen gericht zijn op de leervoorkeuren van de leerlingen. De vragenlijst 
zal na de eerste toets ingevuld worden. 
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4.3 Instrumenten 
Het eerste instrument dat in dit onderzoek is gebruikt is een toetsanalyse. De leerlingen maken 
tweemaal een toets met reproductie (R en T1 vragen) en toepassingsvragen (T2 en I vragen). De 
toetsen zijn gepresenteerd in bijlagen 2 en 3. De vragen zijn gecategoriseerd volgens RTTI scores, 
zoals wordt beschreven in de theoretisch achtergrond. De toepassingsvragen (T2 en I) worden 
gebruikt om het diepe leren van leerlingen te toetsen, omdat dit type vragen de hogere denkniveaus 
van leerlingen toetst. Na een theorieles en een practicum wordt de eerste toets afgenomen. Na drie 
weken wordt opnieuw een toets afgenomen om de leeropbrengst op langere termijn te bepalen. De 
tweede toets is qua moeilijkheid vergelijkbaar met de eerste toets, maar bevat andere vragen. In de 
tweede toets is helaas geen inzichtvraag aanwezig. Vanwege gebrek aan ruimte op school was het 
helaas niet mogelijk om achteraf nog een inzichtvraag aan de toets te te voegen en leerlingen deze 
vraag alsnog te laten maken. Ook is de tweede toets compacter dan de eerste toets vanwege 
dezelfde reden. De eerste toets was voor de leerlingen de officiële toets, waarbij ze ook echt een 
cijfer hebben ontvangen voor het rapport. Dit was bij de tweede toets niet het geval. 
 
In tabel 1 is de verdeling van de vragen in beide toets volgens RTTI weergegeven. 
 
 
Tabel 1. Verdeling vragen in beide toetsen. 

 Reproductie (R) Toepassing 1 (T1) Toepassing 2 (T2) Inzicht (I) 

Toets 1 Toets 2 Toets 1 Toets 2 Toets 1 Toets 2 Toets 1 Toets 2 

Aantal vragen 3 1 3 2 2 1 1 0 

Maximaal 
aantal punten 

6 2 7 5 4 2 2 0 

% punten van 
totaal 

33 25 33 50 22 25 11 0 

 
Het tweede instrument dat we willen inzetten is een vragenlijst (bijlage 4). De vragen zijn door ons 
zelf opgesteld met het doel om de leervoorkeuren van de onderzochte leerlingen te toetsen. Naast 
het vragen naar leervoorkeur, zijn er ook vragen opgesteld die leerlingen laten nadenken over het 
nut van practica en of de leerling van mening is dat de volgorde van practica en theorie invloed heeft 
op het eigen leren. Daarmee willen we onderzoeken of leerlingen denken dat practica invloed heeft 
op hoe goed ze de leerstof zich eigen kunnen maken en hoe goed dit blijft hangen in hun geheugen 
(diep leren). 
 
Het was niet nodig om docenten te interviewen op de school waar het onderzoek is uitgevoerd om 
antwoord te krijgen op onze eerste deelvraag, omdat C. de Kock zelf werkzaam is op de school en dus 
op de hoogte is van de huidige gang van zaken. 

4.4 Analyse 
De toets bestaat uit reproductie-, toepassing 1-, toepassing 2- en inzichtvragen volgens het RTTI 
model. De uitkomsten van de typen vragen zijn apart geanalyseerd, zodat onderscheid gemaakt kan 
worden tussen oppervlakkig leren (reproductie en toepassing 1) en diep leren (toepassing 2 en 
inzicht). Daarnaast zijn per klas ook de toets resultaten per onderwerp geanalyseerd. Een goed 
beantwoorde vraag levert een punt op. De resultaten zijn statistisch geanalyseerd om de 
betrouwbaarheid van de resultaten te garanderen. Van beide klassen is voor elk vraagtype (volgens 
RTTI of op onderwerp) het gemiddelde en standaarddeviatie bepaald. Om te bepalen of er tussen 
gemiddelden significant verschillen zijn, is een T-test in Excel uitgevoerd. De T-test is tweezijdig 
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uitgevoerd, waarbij is gekozen voor twee steekproeven met gelijke varianties. Een uitkomst kleiner 
dan 0,05 geeft aan dat er een significant verschil is tussen de twee getoetste reeksen. 
 

De leerlingen wordt in de vragenlijst gevraagd om een score van 1 tot 5 aan te geven of ze het met 
de stelling eens zijn of niet. Er wordt met verschillende vragen getoetst wat de eigen inzichten zijn 
van de leerlingen. Dit wordt gedaan om de uitkomsten te valideren, zodat leerlingen die eenzelfde 
type vraag totaal anders beantwoorden niet worden meegeteld met de onderzoeksresultaten. De 
uitkomsten van de vragenlijsten zijn geanalyseerd met behulp van SPSS. Daarbij zijn de vragenlijsten 
onderling vergeleken van de twee groepen. Allereerst is een factoranalyse uitgevoerd, waarbij 
bepaald is hoeveel schalen er zijn en welke vragen bij welke schaal behoren. Vervolgens is een 
betrouwbaarheidsanalyse bepaald, door berekening van de Cronbach’s Alpha. Als laatste zijn de 
gemiddelden en standaarddeviaties bepaald van de schalen per klas, met behulp van een T-test. 
Daarbij is gekeken of de waarden significant verschillen per klas.  
 
Voor het verkrijgen van een beter beeld hoe leerlingen denken over het vak scheikunde en het doen 
van practica, hebben ze een vragenlijst ingevuld. In totaal hebben 51 leerlingen de vragenlijst 
ingevuld. De leerlingen werden 12 vragen gesteld, die betrekking hebben op het vak scheikunde en 
de practica die daarbij horen. Met SPSS zijn de vragenlijsten geanalyseerd op betrouwbaarheid en 
onderlinge relaties. Beide klassen hebben de vragenlijst ingevuld nadat ze het practicum en de eerste 
toets hebben gehad. De vragen die aan de leerlingen gesteld zijn, zijn te vinden in bijlage 4.  
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5. Resultaten 

5.1 Deelvraag 2 
Afbeelding 1 laat de toets resultaten zien van beide onderzochte klassen, waarbij de vragen zijn 
onderverdeeld in reproductie, toepassing 1, toepassing 2 en inzicht. De resultaten van toets 1 en 2 
worden beiden gepresenteerd. Toets 2 bevat geen inzichtvragen, waardoor hiervan geen resultaten 
in de grafiek worden gepresenteerd. RTTI-analyses per leerling zijn te vinden in bijlagen 5 t/m 8. 
Tabel 1 laat alle p-waarden zien van de statistische analyses (T-testen) die zijn uitgevoerd. 
 

De referentieklas heeft significant lager gescoord in toets 2 voor de reproductievragen en toepassing 
1 vragen, vergeleken met toets 1. Er is geen significant verschil in uitkomst tussen beide toetsen voor 
de toepassing 2 vragen. De interventieklas heeft significant lager gescoord in toets 2 op de 
reproductievragen. Er is geen significant verschil tussen beide toetsen voor toepassing 1 en 
toepassing 2 vragen. 
 
De uitkomsten van beide klassen zijn ook met elkaar vergeleken. Uit de T-testen blijkt dat er bij geen 
enkele categorie een significant verschil is tussen beide klassen. 
 
Afbeelding 2 laat de toets resultaten zien van beide klassen, waarbij de vragen zijn onderverdeeld in 
vier categorieën: polaire atoombindingen, dipoolmoleculen, oplosbaarheid en waterstofbruggen. De 
uitkomsten van toets 1 en 2 worden beide gepresenteerd.  
 
Voor beide klassen geldt dat er significant lager wordt gescoord in toets 2 voor de onderwerpen 
polariteit en dipoolmoleculen. De referentieklas scoort significant hoger bij het onderwerp 
oplosbaarheid. Dit is bij de interventieklas niet het geval. Hoewel voor beide klassen een beter 
resultaat lijkt te zijn behaald voor het onderwerp waterstofbruggen, is dit verschil niet significant 
gebleken.  
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Toetsresultaten volgens RTTI 

Toets 1 H4E

Toets 2 H4E

Toets 1 H4F

Toets 2 H4F

Afbeelding 1. Toetsresultaten van klas H4E (referentieklas)  en klas H4F (interventieklas) van toets 1 en 2. De uitkomsten zijn 
uitgesplitst per type vraag volgens RTTI. 
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Tabel 2. Uitkomsten p-waarden statistische analyse (T-testen) waarbij uitkomsten van toets 1 en toets 2 met elkaar zijn 
vergeleken. 

 R T1 T2 I 

Referentieklas 1,4 ∙ 10−4  0,02 0,24 - 

Interventieklas 5,5 ∙ 10−7  0,25 0,71 - 

Vergelijking 
beide klassen 

0,475 0,065 0,579 1 

 

 Polaire 
atoombindingen 

Dipoolmoleculen Oplosbaarheid Waterstofbruggen 

Referentieklas 4,2 ∙ 10−5  5,8 ∙ 10−7  0,01 0,06 

Interventieklas 2,0 ∙ 10−8  1,8 ∙ 10−10  0,07 0,07 
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Toetsresultaten per onderwerp 

Toets 1 H4E
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Toets 1 H4F

Toets 2 H4F

Afbeelding 2. Toetsresultaten van klas H4E (referentieklas) en klas H4F (interventieklas) van toets 1 en 2. De uitkomsten zijn 
uitgesplitst per onderwerp. 
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5.2 Deelvraag 3 
Factor analyse  

De vragen van de vragenlijst zijn ingedeeld in diverse schalen. Dit hebben we van tevoren niet 
gedaan, dus was er een factor analyse nodig om te kijken welke vragen er bij elkaar hoorden. De 
scree plot (afbeelding 3) geeft aan dat we 3 componenten krijgen, als de eigenwaarden boven de 1 
worden meegenomen.  

 
Afbeelding 3. Scree plot bij factor analyse 

In de componenten matrix (afbeelding 4) is verder te zien hoe de componenten kunnen worden 
ingedeeld in de verschillende schalen. Als deze matrix geanalyseerd wordt, kunnen we zien dat de 
schalen ingedeeld kunnen worden zoals vermeld in tabel 3. 
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Afbeelding 4. Componenten matrix bij factor analyse 

Tabel 3. Indeling vragen in de verschillende schalen 

Schaal 1 Schaal 2 Schaal 3 

Vraag 3 Vraag 5 Vraag 1 

Vraag 4 Vraag 9* Vraag 2 

Vraag 6 Vraag 10  

Vraag 7   

Vraag 8   

Vraag 11   

Vraag 12   

 

* = later uit schaal gelaten voor betere Cronbach’s alpha  

De schalen zijn daarna vergeleken met de vragen die in de vragenlijst zaten en hebben daarna een 
logische naam gekregen. De vragenlijst is dus ingedeeld in drie categorieën: 
 

 Component 1: Ervaren relatie tussen theorie en practicum. 

 Component 2: Volgorde van theorie en practicum wordt belangrijk ervaren. 

 Component 3: Mening over scheikunde als schoolvak. 
 
Betrouwbaarheid analyse 

De Cronbach’s alpha van component 1 en 3 bedragen resp. 0,730 en 0,576. De analyse geeft aan dat 
deze niet te vergroten zijn bij het weglaten van een item (schaal 3 heeft maar 2 vragen). Bij vraag 2 is 
dat echter anders. De Cronbach’s alpha is daar 0.761 als vraag 9 buiten beschouwing wordt gelaten. 
De Cronbach’s alpha geeft de betrouwbaarheid van de vragenlijsten aan. Over het algemeen is een 
waarde van boven de 0,7 wenselijk. 
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Vergelijking van de twee klassen 

Er is een T-test uitgevoerd om de resultaten van beide klassen te vergelijken. Uitgebreide resultaten 
zijn te vinden in bijlage 9. De resultaten van de vragenlijsten zijn hieronder weergegeven in tabel 4. 
Tabel 4. Groep statistieken analyse vragenlijst 

Component N Gem. Stand. 
Dev. 

Ervaren relatie tussen 
theorie en practicum 

Referentieklas 27 3,7407 0,56596 

Interventieklas 24 3,8512 0,62975 

Volgorde van theorie en 
practicum wordt 
belangrijk ervaren 

Referentieklas 27 3,7315 0,83472 

Interventieklas 24 2,9375 1,07655 

Scheikunde als schoolvak. Referentieklas 27 3,6667 0,97073 

Interventieklas 24 4,0625 0,59550 

 

Tussen de twee groepen lijkt dus verschil te zitten in de vragenlijsten. Daarbij is er geen verschil in 
‘ervaren relatie tussen theorie en practicum’, terwijl dat voor de componenten ‘volgorde van theorie 
en practicum wordt belangrijk ervaren’ en ‘scheikunde als schoolvak’ wel significant is, resp. 0,005 en 
0,090, waarbij de significantie van 0.090 bij de T-test wordt gezien als significant verschillend.  
 
De gemiddelden die uit de componenten komen, hebben een bepaalde betekenis. De waarde van 
Component 3 wordt hoger, naarmate de leerlingen positiever zijn over het vak scheikunde. Bij de 
andere componenten ligt dat echter anders. De waarde van 3,73 die gevonden wordt in de 
referentieklas bij component 2, zegt dat de leerlingen het belangrijk vinden om eerst theorie te 
krijgen en dan practicum. Die waarde is in de interventieklas dus lager, met andere woorden, zij 
vinden het niet zo belangrijk om eerst de theorie te kennen.  
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6. Discussie 

6.1 Deelvraag 1 

Wat is de huidige aanpak van het aanbieden van theorie en practicum bij Havo 4 
leerlingen op de middelbare school waar het onderzoek wordt uitgevoerd?  
 
Over het algemeen wordt er op de middelbare school waar het onderzoek is uitgevoerd eerst theorie 
aangeboden. Met de theorie leren leerlingen wat er zal gebeuren bij bepaalde reacties. Vervolgens 
wordt er een practicum aangeboden waarbij gezien wordt dat de theorie klopt. Er is vrijwel geen 
sprake van een verrassingseffect; leerlingen weten immers al wat ze kunnen verwachten. Soms 
wordt er wel begonnen met een praktisch voorbeeld, maar dat is dan meestal een demoproef. De 
docent voert vooraan de klas een proef uit, waarbij de leerlingen zich mogelijk verbazen over de 
uitkomst. Vervolgens wordt de theorie erbij uitgelegd. Het komt bijna nooit voor dat leerlingen ‘in 
het diepe’ worden gegooid en zelf aan de hand van proeven de theorie achterhalen. Dit was ook te 
merken aan de leerlingen die in dit onderzoek eerst het practicum gingen uitvoeren. Er kwamen veel 
vragen of hun antwoord juist was. Leerlingen vinden het onprettig om zelf een antwoord te moeten 
bedenken, zonder dat ze weten of dit juist is. Het is daarom belangrijk om als docent je leerlingen 
hierin te coachen en aan te moedigen (Doorman, Fechner, Jonker en Wijers, 2014). Deze onzekerheid 
van de leerlingen kwam niet naar voren in de vragenlijst. 
 

6.2 Deelvraag 2 

Wat is de invloed van de volgorde van aanbieden op diep leren meteen na de lessenserie? 
Is deze invloed nog steeds zichtbaar op de langere termijn? 
 
In de theoretische achtergrond is te lezen dat wij diep leren zien als het leren waarbij leerlingen in 
staat zijn om de theorie toe te passen, ook na een lange termijn, dus waarbij de stof daadwerkelijk 
doordringt bij leerlingen. Met andere woorden, als leerlingen zowel in toets 1 als toets 2 de 
toepassing 2 (T2) vragen en inzichtvragen (I) goed scoren is er sprake van diep leren. Als leerlingen in 
de eerste toets goed scoren op T2 en I vragen, hebben leerlingen in eerste instantie wel diep geleerd. 
Het effect is echter na enige tijd verdwenen, waardoor er minder diep is geleerd dan in eerste 
instantie het geval leek. In onze tweede toets was geen inzichtvraag aanwezig. Daarom zullen wij 
kijken naar de T2 vragen om te zien of leerlingen diep hebben geleerd.  
 
Uitkomsten per klas bekeken  

Voor beide klassen is een significant verschil waargenomen in de uitkomsten tussen toets 1 en toets 
2 voor de reproductievragen. Leerlingen scoren in toets 1 redelijk goed op reproductievragen (54 – 
60% goed), maar in toets 2 is dit zeer laag (5 – 13%). Opvallend is dat de interventieklas in eerste 
instantie beter heeft gescoord op de reproductievragen dan de referentieklas, maar na lange termijn 
laat deze klas een grotere terugval zien. Deze klas is dus beter in staat om oppervlakkige kennis in het 
kortetermijngeheugen te krijgen, maar deze kennis verdwijnt weer snel. Uit het verschil in 
uitkomsten voor deze vragen zou kunnen worden geconcludeerd dat de klassen in het algemeen niet 
diep hebben geleerd. Ze zijn immers niet in staat om na een langere periode het geleerde nog op te 
halen. Dit gaat echter over reproductievragen, wat niet het type vragen is om iets te zeggen over 
diep leren. Daarvoor zal moeten worden gekeken naar de uitkomsten van de toepassings- en 
inzichtvragen. 
 
De referentieklas laat wel een significant verschil zien in uitkomsten voor de T1 vragen tussen beide 
toetsen. Ze scoren de tweede toets minder goed dan met de eerste toets. Omdat dit T1 vragen zijn, 
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valt dit ook nog onder het type vragen die niet representatief zijn voor wel of niet diep leren. De 
uitkomsten van de interventieklas voor T1 vragen zijn niet significant verschillend.  
 
De uitkomsten van de T2 vragen zijn voor beide klassen tussen de toetsen niet significant 
verschillend. In eerste instantie lijken de vragen in de tweede toets beter gemaakt te zijn dan in de 
eerste toets. Dat er geen significant verschil is te zien, betekent dat deze vragen ook na lange tijd 
redelijk goed worden gemaakt. Ongeveer de helft van de punten zijn verdiend in zowel de eerste als 
de tweede toets. Doordat deze punten ook na langere termijn zijn gehaald, kan een indicatie zijn dat 
deze leerlingen diep hebben geleerd. 
 
Is reproductiekennis noodzakelijk om toepassings- en inzichtvragen goed te kunnen maken? 

In bijlagen 5 t/m 8 zijn de RTTI-analyses van de individuele leerlingen te vinden. Opvallend is dat in 
toets 2 veel leerlingen de T2 vragen goed maken, maar de R vragen niet. In het handboek RTTI is 
geschreven dat leren niet altijd stapelend verloopt, dus dat de R vragen goed moeten worden 
beantwoord voordat de andere typen vragen goed beantwoord kunnen worden (Drost en Verra, 
2013). Veel taxonomieën gaan hier echter nog wel van uit, zoals de taxonomie van Bloom (Sypré, 
2013). Er is echter soms feitenkennis nodig om toepassingsvragen goed te kunnen maken. 
Bijvoorbeeld bij het onderwerp oplosbaarheid en waterstofbruggen is de feitenkennis nodig dat een 
molecuul een waterstofbrug kan vormen als er een OH- of NH-groep aanwezig is in een molecuul. 
Vervolgens kan deze kennis toegepast worden in een nieuwe situatie om te voorspellen of een 
molecuul oplosbaar is in water of niet (inzichtvraag toets 1). In ons onderzoek echter te zien dat 
leerlinge goed kunnen scoren op toepassingsvragen zonder dat ze de reproductievragen goed 
maken. Dit is te verklaren door het feit dat de reproductievraag in toets 2 over het onderwerp polaire 
atoombindingen gaat en de toepassing 2 vraag over oplosbaarheid. Wanneer de reproductievraag 
zou gaan over de kennis dat een OH of NH-groep nodig is in een molecuul om waterstofbruggen te 
kunnen vormen, dan zou deze vraag juist beantwoord moeten worden om een toepassingsvraag als 
vraag 3 ook goed te kunnen beantwoorden. Omdat dit bij onze toets niet het geval is, kunnen we hier 
geen bewijs voor aanleveren. 
 
Om het hierboven besproken voorbeeld verder te verduidelijken, hebben we in meer detail gekeken 
naar vraag 9 uit toets 1. Deze vraag gaat over de oplosbaarheid van een molecuul. Als een leerling in 
zijn antwoord verteld dat het molecuul oplosbaar is in water omdat er OH- en NH-groepen aanwezig 
zijn, heeft deze leerling wel de reproductiekennis paraat. De leerling is echter niet in staat om de 
koppeling te maken met de rest van het molecuul, dat ook een groot hydrofoob deel bevat, en is er 
dus geen sprake van diep leren. De leerling is niet in staat om het geleerde (OH- en NH- groepen 
vormen waterstofbruggen) toe te passen in de nieuwe situatie (is het molecuul water oplosbaar).  
 
Zo is het antwoord van een leerling op de vraag of oestradiol beter oplosbaar zal zijn in water of 
wasbenzine: ‘Beter in water, er zit namelijk OH & HO aan de buitenkant van de linker 
structuurformule. Dit betekent dat er H-bruggen worden kunnen gemaakt, waardoor je 
automatische weet dat het beter oplost in water.’ Een andere leerling geeft het antwoord: ‘Het zal 
beter oplossen in water, want er zijn waterstofbruggen mogelijk met het water. Het is hydrofiel.’ 
Beide leerlingen weten dat een OH-groep waterstofbruggen kan vormen. Er wordt echter niet naar 
de rest van het molecuul gekeken. Kortom, de leerlingen kunnen wel het geleerde reproduceren, 
maar zijn niet in staat om dit goed toe te passen. Wat verder opvallend is aan het antwoord van de 
eerste leerling, is dat ze een OH-groep ziet als iets anders dan de HO. Er wordt duidelijk geen 
koppeling gemaakt met de verbinding die aan het zuurstofatoom vast zit.  
 
Wat verder in afbeelding 2 duidelijk zichtbaar wordt, is dat de concepten waterstofbruggen en 
oplosbaarheid veel beter blijven hangen dan de concepten polaire atoombindingen en 
dipoolmoleculen. Mogelijk wordt dit deels veroorzaakt doordat het practicum over het onderwerp 
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waterstofbruggen en oplosbaarheid ging. Leerlingen zijn hier dus niet alleen theoretisch mee bezig 
geweest, maar ook praktisch. Het onderwerp wordt hierdoor minder abstract. Leerlingen zijn bekend 
met stoffen die wel of niet oplossen. Hierdoor kunnen ze een betere koppeling maken tussen theorie 
en praktijk, wat hen helpt om dit beter te onthouden (Van den Berg & Buning, 1994). De concepten 
polaire atoombindingen en dipoolmoleculen is daarentegen veel abstracter. Leerlingen kunnen zich 
moeilijk een voorstelling maken van wat deze begrippen precies inhouden. Ze leren dan wel voor de 
toets wat ermee wordt bedoeld, maar eigenlijk begrijpen ze het niet echt. 
 
Individuele uitkomsten 

In de uitgebreide RTTI-analyses zijn de uitkomsten van de individuele leerlingen zichtbaar. Uit de 
referentieklas lijken acht leerlingen in eerste instantie diep te hebben geleerd. Ze scoren goed op T1, 
T2 en I vragen. Zes van de acht leerlingen hebben ook de reproductievragen goed gemaakt. Wanneer 
we echter kijken naar de uitkomsten van de tweede toets is er slechts één leerling (Tini) die ook in de 
tweede toets goed heeft gescoord. Hieruit kan mogelijk worden geconcludeerd dat dit de enige 
leerling is die echt diep heeft geleerd, omdat zij ook na langere tijd de kennis nog paraat heeft en ook 
nog in staat is om dit op de juiste manier toe te passen. 
 
Uit de interventieklas lijken in eerste instantie zeven leerlingen diep te hebben geleerd. Hiervan zijn 
er vijf leerlingen die ook de reproductievragen goed hebben gemaakt. In de tweede toets is er echter 
maar één leerling (Tim) die opnieuw goed scoort op alle onderdelen. Mogelijk kunnen we hieruit 
concluderen dat Tim diep heeft geleerd.  
 
Verschillen in scores op reproductie- (R en T1) en toepassingsvragen (T2 en I)  

De referentieklas heeft de reguliere volgorde van eerst theorie en dan practicum aangeboden 
gekregen. De interventieklas heeft eerst practicum gehad en daarna theorie. De toets resultaten van 
beide klassen zijn met elkaar vergeleken volgens RTTI. Uit de T-testen bleek dat er bij geen enkele 
categorie een significant verschil was tussen beide klassen. Hieruit blijkt dat de volgorde van theorie 
en practicum geen invloed heeft op hoe goed leerlingen scoren op reproductie- en 
toepassingsvragen. 
 
De onderzochte klassen zijn niet gelijk qua samenstelling. Zo heeft de interventieklas minder 
leerlingen in de klas zitten, zitten er bijna geen meisjes in de klas en hebben bijna alle leerlingen in 
deze klas een Natuur & Techniek profiel. In de referentieklas hebben de meesten een Natuur & 
Gezondheid profiel. Gemiddeld scoort de referentieklas 0,8 punt lager op PTA toetsen dan de 
interventieklas. Het is mogelijk dat dit invloed heeft op onze onderzoeksresultaten.  
 

6.4 Deelvraag 3 

Wat is de voorkeur van leerlingen over de volgorde waarin ze theorie en practicum krijgen 
in de les? 
Om de laatste deelvraag te beantwoorden, hebben we een vragenlijst opgesteld die de leerlingen uit 
de onderzochte klassen hebben ingevuld. Uit de vragenlijsten komt natuurlijk niet naar voren of 
leerlingen diep geleerd hebben, maar hierin kan wel het gevoel van de leerling naar voren komen, 
dat ze na het practicum hebben gehad. Hierin kunnen wij zien wat ze vinden van de volgorde waarin 
ze theorie en practicum hebben gehad.  
 
Uit de vragenlijst kwam naar voren dat leerlingen in beide groepen hetzelfde denken over het doen 
van practica en het nut ervan. Beide groepen ervaren practica als nuttig. De mening van de leerlingen 
over het vak scheikunde, zit in component 3. Deze is wel significant verschillend (p=0.090). De 
interventieklas is beduidend positiever over het vak scheikunde dan de referentieklas. Dit kan omdat 
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er veel meer jongens in de interventieklas zitten dan in de referentieklas, of omdat deze klas vooral 
leerlingen bevat die een techniek-profiel hebben, zoals eerder vermeld. 
 
Belangrijker is het significante verschil tussen de klassen bij component 2. Daarbij wordt het nut van 
het kennen van de theorie gevraagd. Hierbij zien we duidelijk dat leerlingen die eerst de theorie 
krijgen en daarna het practicum doen, zich meer vasthouden aan die theorie en dus ook vinden dat 
het kennen van die theorie essentieel is voor het practicum. Leerlingen die echter eerst het 
practicum hebben gedaan, voordat ze de theorie over het onderwerp kregen, hebben gezien dat ze 
de theorie niet per se nodig hebben om het practicum goed te doorlopen. Dit komt overeen met de 
literatuur waarin wordt beschreven dat leerlingen enthousiast en gefascineerd raken wanneer zij zelf 
resultaten van hun onderzoek leren waarnemen (Bulte et al., 1999). In een interview met leerlingen 
uit 5 VWO en 5 Havo komt dit ook naar voren. Twee leerlingen uit 5 VWO: “Bij scheikunde leer je 
door practica uit te voeren en daarna uitleg over hoe dat nou in zijn werk ging. Bij natuurkunde 
worden losse practica gedaan die je krijgt nadat de stof is uitgelegd. De wijze van scheikunde vinden 
wij prettiger”. Een leerling uit 5 Havo: “Ik vind het leuk om in de praktijk de dingen uit te voeren die 
in de theorie staan. Zo kun je kijken of bijvoorbeeld reacties echt zo uitpakken als de theorie 
beweert.” (de Klein, 2010) De twee vragenlijsten schelen dan ook gemiddeld bijna 0.8 punten op de 
Likert vijfpuntsschaal.  
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7. Conclusie en aanbevelingen 

Conclusie 

Wat is de invloed van de volgorde van aanbieden van theorie en practicum in het 
onderwijs op het diepe leren van Havo 4 leerlingen? 
 
We hebben onderzocht of de volgorde van theorie en practicum in het onderwijs invloed heeft op 
het diepe leren van Havo 4 leerlingen. Als we de resultaten per klas bekijken is er geen verschil in het 
diepe leren tussen beide klassen. Beide klassen scoren na een lange termijn minder goed op 
reproductievragen. Het resultaat van toepassing 2 vragen is onveranderd na een lange termijn. De 
volgorde van aanbieden van theorie en practicum lijkt dus geen effect te hebben op het diepe leren 
van leerlingen. Dit betekent dus niet dat het aanbieden van theorie voor practicum beter is voor het 
diepe leren van leerlingen, wat veelal toch door docenten gedacht wordt.  
 
Uit de vragenlijsten komt naar voren dat de leerlingen zelf ook geen voorkeur hebben op dit gebied. 
Leerlingen die eerst het practicum hadden gekregen zijn positiever op het zelf ontdekken van de 
theorie dan leerlingen die eerst de theorie kregen. Over het algemeen maakt het dus niet uit of de 
docent eerst de theorie uitlegt, of eerst het practicum doet. Een geruststelling, aangezien de 
docenten soms uit noodzaak niet kunnen kiezen voor één van de twee methoden. 

Beperkingen van het onderzoek en aanbevelingen 
Het onderzoek bevat enkele beperkingen, waardoor resultaten niet altijd even betrouwbaar zijn. Om 
te beginnen is de doelgroep vrij klein. Het onderzoek is uitgevoerd met slechts twee klassen. Zoals 
beschreven in de methoden van dit verslag zijn er redelijk wat verschillen in samenstelling tussen 
beide klassen. Als het onderzoek in meerdere klassen zou zijn uitgevoerd, zou dit de validiteit van het 
onderzoek ten goede komen. Daarnaast zou het onderzoek op verschillende scholen uitgevoerd 
moeten worden met verschillende docenten, om de invloed van de docent te kunnen verwaarlozen.  
 
Ook de toetsen die zijn gebruikt in het onderzoek zijn beperkt bruikbaar. Zo bevat toets 2 minder 
vragen en ontbreken er inzichtvragen. Er kunnen hierdoor minder betrouwbare uitspraken gedaan 
worden over de behaalde resultaten van de leerlingen. Daarnaast toetsen de vragen op de 
verschillende RTTI-niveaus niet dezelfde onderwerpen. Daardoor kunnen de vragen van verschillende 
niveaus niet altijd goed met elkaar worden vergeleken. Zoals bijvoorbeeld is beschreven in de 
discussie gaat een reproductievraag in de toets over polaire atoombindingen, terwijl de 
toepassingsvraag over oplosbaarheid en waterstofbruggen gaat. Hierdoor is het mogelijk dat 
leerlingen wel de toepassingsvragen goed beantwoorden, maar de reproductievraag niet. Het gaat in 
dat geval niet over het type vraag, maar over het onderwerp wat getoetst wordt.  
 
Van tevoren is er over de vragenlijsten enkel inhoudelijk nagedacht. Beter kunnen de vragen al 
ingedeeld worden in factoren, waardoor je duidelijk in die factoren ziet hoe de vragen invloed 
hebben op de totale uitkomst. Ook is het aantal vragen te gering. Als je bijvoorbeeld 30 tot 50 vragen 
stelt aan de leerlingen, kan je de antwoorden van de leerlingen controleren door ze bijvoorbeeld 
dubbel te stellen, of een zin lichtelijk aan te passen. Op die manier worden de resultaten meer 
betrouwbaar. 
 
Om het onderzoek verder uit te breiden, kan er gekeken worden naar een betere methode om de 
tussen- en eindtoets te vergelijken, zodat de resultaten beter op elkaar aansluiten. Op die manier kan 
een solo taxonomie gedaan worden om deze toetsen per leerling te bekijken; om te zien of 
leerlingen op bepaalde punten betere resultaten behalen.  
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9. Bijlagen 

9.1 Bijlage 1: Practicum oplosbaarheid 
Practicum oplosbaarheid van stoffen    
 
Onderzoeksvraag 
Wat heeft de molecuulstructuur van stoffen te maken met het oplossen in water of wasbenzine 
(hexaan)? 

 
 
 
 
 
 
 

Benodigdheden 
Reageerbuisrekje met 10 reageerbuisjes waarvan 5 gevuld met water en 5 gevuld met wasbenzine, 
suiker, oliezuur, glycerol, paraffine, aceton 

 
Uitvoering 

- Stel een hypothese op voor de oplosbaarheid van de stoffen in water en wasbenzine. Gebruik 
hiervoor de structuurformules van de stoffen (volgende bladzijde). Noteer je hypotheses in de 
tabel bij de uitwerking.  

- Per tweetal vul je 5 buisjes met water of met wasbenzine. Je wisselt je gegevens uit met een 
ander tweetal. 

- Zorg dat de reageerbuisjes voor ongeveer een kwart gevuld zijn met water of wasbenzine. 
- Doe van elke stof uit onderstaande tabel een klein beetje in een reageerbuis met water of een 

klein beetje in een reageerbuis met wasbenzine. Noteer je waarnemingen in de tabel. 
 
Uitwerking 
Neem onderstaande tabel over en vul in.  
 

 
Hypothese Experiment 

Lost op in water Lost op in 
wasbenzine 

Lost op in water Lost op in 
wasbenzine 

Suiker 
    

Oliezuur 
    

Glycerol 
    

Paraffine 
    

Aceton 
    

 
 
Conclusie 
Verklaar je resultaten. Wat zorgt ervoor dat een stof wel/niet oplost in water of wasbenzine? 
 
 
 

Hexaan 
Water 



 
 25 

 
 
 
 
 
Structuurformules  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

Oliezuur 

Suiker 

Aceton 

Glycerol 

Paraffine 



 
 26 

9.1b: Bijlage 1b Karakterisatie PAAI
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9.2 Bijlage 2: Toets 1 
 

Toets 1 – Polariteit en Dipool (2.2 en 2.3)  

Deze toets bestaat uit 9 vragen. Je kunt in totaal 19 punten verdienen. 

 Blauwzuur 

Blauwzuur heeft de molecuulformule HCN. HCN is een lineair molecuul. 

1 1p (T2) Geef de structuurformule van blauwzuur. 

2 2p (R) Zijn de atoombindingen in een molecuul blauwzuur polair? Leg je antwoord uit. 

3 2p (R) Is blauwzuur een dipoolmolecuul? Leg je antwoord uit. 

 Waterstofsulfide 

Waterstofsulfide (H2S) is een gas dat sterk ruikt naar rotte eieren. Je kunt twee 

verschillende structuurformules van een molecuul H2S tekenen. Eén structuurformule 

geeft een dipoolmolecuul, de andere niet. 

4 3p (T1) Teken twee mogelijke structuurformules van H2S. Geef aan welke 

structuurformule een dipoolmolecuul geeft en welke structuurformule geen 

dipoolmolecuul geeft. 

5 2p (R) Geef het dipoolmoment van waterstofsulfide. Gebruik hiervoor Binas tabel 55. 

Welke van bovenstaande structuurformules is in werkelijkheid juist? 

 

 Alcohol in wijn 

In wijn zit meestal ongeveer 12% alcohol (ethanol). Naast 

enkele andere ingrediënten bevat wijn een groot deel water. De 

molecuulformule van ethanol is C2H6O. De structuurformule is 

gegeven.  

6 2p (T1) Teken drie moleculen ethanol en teken met stippellijnen 

ten minste drie waterstofbruggen tussen de moleculen. 

7 2p (T1) Leg uit hoe het komt dat water en ethanol goed mengen in de wijn. 

 

 

 

 

 

 

 

     Structuurformule ethanol 
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 Drie stoffen, drie verschillende kookpunten 

Gegeven zijn de structuurformules van de stoffen propaan, methoxyethaan en ethanol. 

De kookpunten zijn in de bijschrift van de figuren gegeven. 

 

8 3p (T2) Verklaar het verschil in kookpunt tussen de drie stoffen.  

 

 Oestradiol 

Oestradiol is een hormoon dat veel voorkomt bij vrouwen. De structuurformule is 

gegeven. De vijfring en zesringen zijn een vereenvoudigde weergave van C-atomen in 

een ring. 

  

 

 

 

 

 

9 2p (I) Leg uit of oestradiol beter zal oplossen in water of in wasbenzine (C6H14). 

 

 

Einde 

  

Structuurformule cortisol 

Vereenvoudigde weergave structuurformule Structuurformule oestradiol 

Propaan (kookpunt 248 K) Methoxyethaan (kookpunt 281 K) Ethanol (kookpunt 351 K) 
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9.3 Bijlage 3: Toets 2 
 

Toets 2 – Polariteit en Dipool (2.2 en 2.3)  

 Zwaveltetrafluoride 

Zwaveltetrafluoride heeft de structuurformule SF4. De structuurformule is gegeven. Zoals 

te zien is in de figuur, zijn de bindingshoeken tussen de fluoratomen niet gelijk. 

 

 

 

 

1 2p (R) Zijn de atoombindingen in een molecuul zwaveltetrafluoride polair? Leg je 

antwoord uit. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

2 2p (T1) Is zwaveltetrafluoride een dipoolmolecuul? Leg je antwoord uit. 

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 Oplosbaarheid 

3 2p (T2) Verwacht je dat onderstaand molecuul goed zal mengen met water? Leg je 

antwoord uit. 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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 Mengsels 

4 3p (T1) Hieronder zijn drie keer twee moleculen weergegeven. Teken indien mogelijk 

twee waterstofbruggen tussen de twee moleculen (van dezelfde soort). 
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9.4 Bijlage 4: Vragenlijst 
 

Beste leerling,  
 
Deze vragenlijst gaat over het leren van het vak scheikunde. Bedankt voor het 
invullen. 
 

1. Ik heb over het onderwerp oplosbaarheid eerst de theorie gehad en dan een 
practicum gedaan / eerst een practicum gedaan en daarna de theorie gehad. 
(Streep door wat niet van toepassing is) 

 
2. Kruis in onderstaande tabel aan of je het met de stelling eens bent of oneens. 

  1 = Helemaal oneens,  5 = Helemaal mee eens 
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1 2 3 4 5 

1 Leren voor het vak scheikunde gaat mij goed af. 
     

2 
Leren voor het vak scheikunde is vooral begrijpen, in 
plaats van weten.    

     

3 
Het doen van een practicum is noodzakelijk voor het 
leren van het vak scheikunde. 

     

4 
Ik ben goed in het doen van een scheikunde 
practicum.     

     

5 
Ik vind het fijn om eerst de theorie te weten voordat 
ik een practicum hierover krijg. 

     

6 
Bij het doen van een scheikunde practicum is mij 
altijd duidelijk wat er gebeurd.   

     

7 De theorie achter een practicum is mij altijd duidelijk      

8 
Ik vind het fijn om via een practicum de theorie te 
ontdekken.   

     

9 
Het doen van een practicum is vooral het herhalen 
van de theorie.    

     

10 
Het doen van een practicum zonder eerst de theorie 
achter dit practicum te weten is onmogelijk. 

     

11 
Door het doen van een practicum kan je de theorie 
beter leren begrijpen.   

     

12 
Ik vind het leuk om een practicum te doen waarbij ik 
zelf mag bedenken hoe het werkt  
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9.9 Bijlage 9: Analyse vragenlijst (T-test) 
 

Group Statistics 

 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

comp1 Referentieklas 27 3,7407 ,56596 ,10892 

Interventieklas 24 3,8512 ,62975 ,12855 

comp2 Referentieklas 27 3,7315 ,83472 ,16064 

Interventieklas 24 2,9375 1,07655 ,21975 

comp3 Referentieklas 27 3,6667 ,97073 ,18682 

Interventieklas 24 4,0625 ,59550 ,12156 

 
 




