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Samenvatting 

De literatuur suggereert dat interdisciplinaire werkvormen tussen wiskunde en natuurkunde 

een positief effect hebben op de leerresultaten van leerlingen. Er wordt echter geen 

kwantitatief bewijs gegeven voor het verbeteren van de leerresultaten. Dit onderzoek richt zich 

op de invloed van een vakoverstijgende werkvorm op de toetsresultaten van een klas. 

Hiervoor is een lessenserie ontworpen in de vorm van werkbladen, die wiskunde integreert in 

de natuurkundeles en de leerlingen voorbereidt op een toets. Dataverzameling en data-

analyse vond plaats in de vorm van toetscijfers, interviews en een vragenlijst. De toetscijfers 

zijn vergeleken met een referentieklas. Na het verzamelen van data bleek de gebruikte 

methodiek, in combinatie met het kleine aantal deelnemers, niet toereikend om de effectiviteit 

van de gepleegde interventie te bepalen. Hierdoor is niet te stellen dat een interdisciplinaire 

werkvorm ook leidt tot hogere cijfers van leerlingen. 
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Inleiding 

Om leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst willen scholen steeds meer dat 

leerlingen vaardigheden ontwikkelen waarvoor vereist wordt van de leerlingen dat zij diep 

leren. Dit houdt onder andere in dat leerlingen relaties gaan leggen tussen leerinhouden, 

nieuwe ideeën aan hun voorkennis linken en begrippen koppelen aan ervaringen uit het 

dagelijks leven (Koopman, 2017). 

Jones en Roseman (2013) stellen dat schoolvakken in het algemeen veel op zich worden 

gezien door leerlingen. Uit dezelfde bron blijkt dat een effectieve transfermethodiek leerlingen 

kan helpen vakoverstijgend te gaan denken, wat een waardevolle winst zou zijn in het kader 

van het diepleerproces van leerlingen. 

  

Dit onderzoek richt zich specifiek op de transfer tussen wis- en natuurkunde. Om natuurkunde 

kwantitatief uit te drukken is de wiskunde niet weg te denken. Uit eigen ervaring, zowel als 

docent in opleiding nu, als leerling toen, blijkt dat er echter bij geen van beide vakken veel 

aandacht wordt besteed aan de bestaande raakvlakken met het andere vak. De ervaring leert 

dat veel leerlingen nog twijfelen aan het nut van wiskunde op zich, ook nog in de bovenbouw. 

Natuurkunde kan voor de leerlingen een mogelijke zingeving van de wiskunde zijn om twee 

redenen. Ten eerste is er het feit dat veel wiskunde direct kan worden toegepast op 

natuurkundige problemen, ten tweede kan het nadenken over wiskunde losgetrokken worden 

van alleen het schoolvak (Jones & Roseman, 2013). 

Hogescholen en universiteiten zijn vaak ontevreden over het wiskundeniveau van 

eerstejaarsstudenten (Gill, 1999). In Nederland is om deze reden bijvoorbeeld de rekentoets 

ingevoerd. De transfer van wiskunde is niet alleen van belang op het middelbaar onderwijs, 

maar dus zeker ook op het hoger onderwijs. Dit geldt niet alleen voor de rol van wiskunde bij 

andere vakken als natuurkunde, maar juist ook andersom: het diep leren waar transfer op 

inspeelt kan er ook juist voor zorgen dat de wiskundige inzichten een plaats geven om 

intrinsieke motivatie te bevorderen (Koopman, 2017). 

  

Dit onderzoek richt zich op de transfer van wiskunde binnen de natuurkunde; het toepassen 

van kennis die in het ene vak geleerd is, in het andere vak. Hierbij wordt er gericht op een 

vakoverschrijdende lessenserie binnen natuurkundelessen. Er wordt onderzocht of de 

leerervaringen en toetsresultaten van leerlingen, ten gevolge van transfer, verbeteren ten 

opzichte van leerlingen die het reguliere traject volgen. Bij een positief resultaat kan het 

onderzoek meer diepgaand onderzoek op dit gebied aansporen en daarmee mogelijk 

bijdragen aan de verbetering van het middelbaar onderwijs. 
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1 Theoretisch kader 

1.1 Voorgaand onderzoek 

Er zijn veel redenen om vakoverstijgend les te willen geven. Hatch en Smith (2004) 

beschrijven de overeenkomstige redenaties van eerder onderzoek. Het eerste belangrijke 

voordeel van vakoverstijgend werken zit in dit oogpunt in het verbeteren van leerresultaten 

(Hatch & Smith, 2004; McBee, 2000; Perkins, 1991), doordat leerlingen via vakoverstijgend 

werken de verworven kennis toepassen en het nut van het geleerde inzien. Dit tegenover het 

oppervlakkig verwerken van de stof om te kunnen slagen voor een toets (Hargreaves & Moore, 

2000). Perkins (1991) schrijft dat het verwerven van inzicht komt door na te denken op een 

hoger niveau in plaats van herhaling en gesloten werkvormen. Hier komt de band met diep 

leren duidelijk naar voren. 

Een verhoogde motivatie wordt gezien als de hoofdoorzaak van de hogere leerresultaten. 

Goes (2009) beschrijft dat prestaties van leerlingen verbeteren bij een hogere intrinsieke 

motivatie. Eerder onderzoek (McBee, 2000) toont ook aan dat leerlingen meer betrokken 

raken bij de inhoud van de stof door vakoverstijgend te werken. 

De opzet van dit onderzoek volgt uit voorgaand onderzoek binnen het onderwerp van transfer 

tussen wiskunde en natuurkunde (Hatch & Smith, 2004; Michelsen, 1998; Saeki, Ujiie, & 

Tsukihashi, 2001). Michelsen (1998) beschrijft een vakoverschrijdende activiteit tussen 

wiskunde en natuurkunde waarin wiskunde niet alleen als gereedschap wordt gezien, maar 

ook in een conceptueel kader wordt geplaatst. De verwezenlijking van het begrip van de 

leerlingen wordt door de leraar geverifieerd door leerlingen te laten beargumenteren over het 

proces van het oplossen van problemen binnen de wiskunde en natuurkunde. Deze aanpak 

wordt overgenomen in de analyse van de kwalitatieve resultaten. 

Daarnaast worden wiskunde en natuurkunde als twee afzonderlijke vakken gezien door 

leerlingen, waarbij de enige overlap zou liggen in het rekenwerk. Dit vindt plaats op zowel 

middelbare schoolniveau als in het hoger onderwijs (McBride, 2012; Sirnoorkar, Mazumdar, 

& Kumar, 2012). De belangrijkste reden hiervoor is de vraagstelling: wiskundige kennis wordt 

niet praktisch toegepast, noch wordt natuurkundige kennis uitgediept en/of geabstraheerd. 

Hoewel de beschreven literatuur suggereert dat interdisciplinaire werkvormen tussen 

wiskunde en natuurkunde een positief effect hebben op de leerresultaten van leerlingen, 

geven de beschreven bronnen geen kwantitatief bewijs voor het verbeteren van de 

leerresultaten. Tot dusver is er nog geen vergelijking gemaakt met de behaalde 

toetsresultaten van een controlegroep waar de onderzoeksinterventie niet wordt uitgevoerd. 

Er is dus reden om te onderzoeken of de positieve geluiden uit eerder onderzoek ook zorgen 

voor een verbetering van toetsresultaten.  
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1.2 Onderzoeksvragen 

Dit onderzoek is erop gericht de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden: 

 

Hoe beïnvloedt een vakoverschrijdende lessenserie met wiskunde geïntegreerd binnen 

natuurkunde als alternatief van reguliere natuurkundelessen de behaalde toetsresultaten van 

een havo 4 klas bij het onderwerp elektrische schakelingen? 

  

De klas en het onderwerp hingen af van de mogelijkheid het onderzoek uit te voeren op de 

stageschool. Hier wordt dieper op ingegaan in hoofdstuk 2. 

 

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat onder andere de motivatie van leerlingen bij een 

vakoverstijgend project toeneemt (Hatch & Smith, 2004; Hughes-Hallett, 1998; Michelsen, 

1998; Saeki & Tsukihashi, 2001). Goes (2009) beschrijft dat prestaties van leerlingen 

verbeteren bij een hogere intrinsieke motivatie. De verwachting is dus dat de toename in 

motivatie ten gevolge van het vakoverstijgend werken ertoe zal leiden dat leerlingen meer met 

de stof aan de gang gaan en daardoor hogere cijfers zullen halen. 

Verder heeft eerder soortgelijk onderzoek in een breder kader aangetoond dat lesgeven in 

projectvorm de betrokkenheid van leerlingen met de stof verhoogt (Hall & Miro, 2016). Dit 

geeft echter niet aan of leerlingen ook specifiek de transfer tussen wiskunde en natuurkunde 

ervaren. Het feit dat er een interventie wordt gepleegd met een voor de leerlingen ongewone 

werkvorm kan dus een effect hebben op motivatie en leerresultaten, ondanks dat de 

opgestelde lesvorm in dit onderzoek niet een project is. Dit is een factor die meegenomen 

wordt in het beantwoorden van de onderzoeksvraag. 

Met deze twee punten op het oog, zijn de volgende twee deelvragen opgesteld om de 

onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden: 

 

1) Hoe beïnvloedt de opzet van een vakoverschrijdende lessenserie de motivatie van 

leerlingen? 

 

2) In welke mate ervaren leerlingen transfer tussen wiskunde en natuurkunde ten gevolge 

van de gepleegde interventie? 

1.3 Ontwerpprincipes 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden wordt wiskunde betrokken binnen 

natuurkundelessen, waarin leerlingen in groepsvorm werken aan een reeks werkbladen die 

gericht zijn op praktijkwerk. Met praktijkwerk wordt hier het maken van en meten aan 

elektrische schakelingen, het verwerken van de hierbij vergaarde meetgegevens en het 

opstellen van een wiskundig model bedoeld. Er zijn een aantal redenen voor deze keuzes. 

Het gebruik van de opgestelde werkbladen zorgt ervoor dat de docent eenvoudig overzicht 

heeft op de voortgang van ieder groepje en geeft groepjes leerlingen de mogelijkheid om 

volledig zelfstandig te kunnen werken; iedere volgende stap kan gedaan worden op het tempo 

van de groep. Hierdoor is de verwachting dat leerlingen door de werkvorm op zich worden 

aangespoord onderling te discussiëren.  

Deze aanpak sluit aan bij Michelsen (1998), die beschrijft hoe het proces van het verkennen 

van een experimentele situatie en het vormen van een model daarvan helpt de leerlingen 
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beter wiskundige concepten af te leiden en te begrijpen. Dit in contrast met het behandelen 

van tekstboekdefinities van functies, die geacht worden te formeel en abstract te zijn voor de 

doelgroep van dit onderzoek, een havo 4 klas. Maass, Geiger, Ariza en Goos (2019) 

beschrijven in hun onderzoek naar de rol van wiskunde in interdisciplinair STEM-onderwijs 

dat wiskunde vooral tot uiting komt wanneer leerlingen aan de slag gaan met het maken van 

een wiskundig model van een echte situatie. Verder wordt er hier onderstreept dat er nog 

maar weinig onderzoek gedaan is naar het toepassen van wiskundige modelvorming in 

vakoverstijgend STEM-onderwijs. 

 

De lessenserie is een vervanging voor reguliere lessen over de eerste vier paragrafen van het 

hoofdstuk elektrische schakelingen uit het havo 4 leerboek. Bij het ontwerpen van de 

werkbladen is gelet op de theorie die in die paragrafen van het hoofdstuk behandeld wordt en 

wat hierover in het curriculum staat. De laatste drie paragrafen van het hoofdstuk worden als 

reguliere lessen behandeld; de lessenserie moest hierop aansluiten. Er is bij het ontwerpen 

geen rekening gehouden met de verschillen in profielkeuzes, aangezien alle leerlingen 

wiskunde B volgden. Dit is geen vereiste voor leerlingen die een N&G-profiel hebben. 

Het zou wenselijk geweest zijn om dit onderzoek plaats te laten vinden in zowel de 

wiskundelessen als de natuurkundelessen om concreter de transfer binnen de twee vakken 

te waarborgen, maar zowel gezien de schaal van dit onderzoek als praktische problemen om 

PTA’s en roosters op scholen aan te passen (Michelsen, 1998), is de praktijkoverweging 

gemaakt om het onderzoek te beperken op een enkele natuurkundeklas; zie ook paragraaf 

2.2. De wiskunde die terugkomt in de werkbladen is zo gekozen om aan te sluiten op de 

behandelde natuurkundeonderwerpen. Omdat dit onderzoek alleen plaatsvindt binnen 

natuurkundelessen is ervoor gekozen om alleen wiskundige kennis van de leerlingen te 

bevragen waarmee zij al bekend zijn. De gehele onderzoeksklas volgde het vak wiskunde B, 

geen van de leerlingen volgde wiskunde A. Er hoefde dus bij het ontwerpen van de 

werkbladen geen rekening gehouden te worden met verschil in voorkennis van wiskundig bij 

leerlingen. De werkbladen bevatten veel wiskundige vragen die worden gesteld in een 

natuurkundige context. Dit is een bewuste keuze: er wordt in eerder onderzoek gesteld dat 

wiskunde en natuurkunde opgaven verschillend worden aangepakt door leerlingen (Jones & 

Roseman, 2013). Bij wiskunde wordt een probleem gecategoriseerd aan de hand van 

specifieke woorden of symbolen en wordt de benodigde wiskundige methode bepaald om het 

probleem op te lossen. Bij natuurkunde wordt het probleem gecategoriseerd aan de hand van 

context, onderwerp en wiskundige kenmerken. Door natuurkundige context aan de wiskunde 

toe te voegen, zullen de leerlingen naar verwachting bewuster met de vragen aan de slag 

gaan. Samenvattend komt de transfer tussen wis- en natuurkundige concepten in de 

werkbladen naar voren in de volgende categorieën: 

 

● Wiskundig modelleren in de natuurkunde (werkbladen 5, 6, 7) 

● Logisch redeneren vanuit meetgegevens (werkbladen 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

● Aantonen van verbanden tussen natuurkundige groot- en eenheden (werkbladen 2, 

3, 5, 6, 7) 

● Formules opstellen vanuit kwalitatieve informatie (werkblad 2, 4) 

Een overzicht van de ontwerpprincipes die gebruikt zijn bij het ontwerpen van de werkbladen 

wordt gegeven in Tabel 1.  
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Tabel 1: Ontwerpprincipes 

Nr. Bronnen Ontwerpprincipes Bijbehorende 

werkbladen en 

opdrachten  

Verwachte bijdrage aan 

leren 

1 Michelsen 

(1998), 

Saeki et al. 

(2001) 

Het toepassen van 

interactieve 

werkvormen en veel 

praktijkwerk. 

2.1, 2.2, 4.1 

t/m 4.4, 5.1 

t/m 5.3, 6.1 

t/m 6.3, 7.2 

t/m 7.4 

Leerlingen worden 

gestimuleerd door actief 

bezig te zijn met de stof; 

verhoogde motivatie zorgt 

voor beter begrip (zie bv. 

Goes, 2009). 

2 Jones & 

Roseman 

(2013) 

Leerlingen zelf na 

laten denken over 

transfer. 

* Leerlingen gaan uit zichzelf 

vakoverstijgend denken, 

zonder dat de manier van 

onderzoeken leerlingen 

hierin beïnvloedt. 

3 Michelsen 

(1998),  

Schecker 

(1996), 

Redish 

(2005), p 1-

3 

Tekstboekdefinities 

bij het leren van 

nieuwe functies zijn 

te formeel en 

abstract voor 

leerlingen; ze zouden 

eerst behandeld 

moeten worden als 

modellen van 

relaties. 

3.6 t/m 3.9, 

5.7 

Leerlingen gaan inzien waar 

formules vandaan komen 

en gaan ze hierdoor beter 

begrijpen, waardoor 

leerlingen na leren denken 

in termen van de 

achterliggende natuurkunde 

i.p.v. dat ze zoeken naar 

formules en oplossingen die 

passen, zonder te begrijpen 

waarom die toepassen.   

4 Hatch & 

Smith 

(2004), p. 2 

Samenwerken in 

groepsverband 

aansporen. 

2.2, 2.4, 3.5, 

3.12, 4.3, 4.6, 

5.2, 5.4, 5.5, 

6.1, 6.6, 6.7, 

7.1 

Door samen te werken 

worden leerlingen 

gemotiveerd te werken voor 

de groep, wat vervolgens 

de resultaten bevordert 

(Goes, 2009). 

5 Michelsen 

(1998), 

Maass et 

al. (2019) 

Het verkennen van 

experimentele 

situaties en het 

ontwikkelen van een 

model dat resulteert 

in het gewenste 

concept. 

2.8, 2.9, 3.1 

t/m 3.5, 5.2 

t/m 5.5, 5.7, 

6.4, 6.5, 7.5 

t/m 7.11 

Het omgaan met modellen 

is zeer geschikt om 

leerlingen te helpen 

wiskundige concepten te 

leren, doordat het zorgt 

voor motivatie en inzicht in 
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de relevantie van 

wiskundige instructie.  

Dit met name omdat 

leerlingen niet alleen 

modellen toepassen maar 

deze ook zelf opstellen. 

Daarnaast leren leerlingen 

wiskundige technieken toe 

te passen in verschillende 

contexten binnen en buiten 

wiskunde. 

6 Michelsen 

(1998), p. 2 

& 5 

Verschillende 

representaties van 

functies weergeven. 

2.4, 2.8, 2.9, 

2.11, 2.12, 

3.3, 3.6, 5.3, 

5.4 

De rijke diversiteit van 

meerdere weergaven van 

functies leidt tot een 

robuuster en flexibeler 

begrip van functies, 

waardoor leerlingen beter 

de natuurkundige begrippen 

daarin leren begrijpen (zie 

ook punt 3). 

*Dit komt voort uit de gebruikte werkwijze met werkbladen 

 

Ter verduidelijking van het verwerken van de ontwerpprincipes in de werkbladen staan enkele 

voorbeelden van de genoemde categorieën hieronder uitgewerkt. De lessenserie wordt 

behandeld in hoofdstuk 2, de werkbladen worden verder toegelicht in paragraaf 2.3.1.  

 

 

1.3.1 Voorbeeldopgaven 

1.3.1.1 Voorbeeld capaciteit  

In het werkblad van les 2 (zie bijlage A1) leren leerlingen over het verschil tussen spanning 

en stroomsterkte en daarnaast over capaciteit, wat voor de meeste leerlingen een nieuw 

begrip is. 

Het begrip capaciteit wordt bij leerlingen stapsgewijs geïntroduceerd. In opdrachten 4 t/m 6 

discussiëren leerlingen met elkaar over een nieuwe, onbekende context. De bijbehorende 

figuur moeten leerlingen interpreteren zonder een soortgelijke situatie behandeld te hebben.  
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4) Zonder dit op te zoeken in de Binas, waar 

denken jullie dat de eenheden Ah en 

mAh voor staan? 

 

5) Bereken de levensduur van dit type 

batterij voor elk van de drie stroomsterktes 

in de grafiek. 

 

6) Waarom laat de grafiek niet spanningen 

zien lager dan 0.8 V? 

       Figuur 1: Grafiek behorende bij vragen 5 en 6 van werkblad 2. 

 

De transfer die bij dit werkblad wordt aangekaart, beslaat het logisch beredeneren vanuit 

meetgegevens en het aantonen van verbanden tussen grootheden. Ook sporen deze vragen 

aan om leerlingen te laten overleggen (Tabel 1, ontwerpprincipes 4 en 6). Door het concept 

capaciteit te introduceren via voor de leerlingen onbekende eenheden, leren zij anders dan 

normaal nadenken over het achterliggende verband. Dit gebeurt stapsgewijs; vraag 7 

hieronder gaat hier verder op in. Aansluitend op eerder onderzoek van Schecker (1996) gaan 

leerlingen door deze aanpak nadenken over het concept van een variabele en waarom het 

nuttig is om deze te introduceren in een gegeven (onbekende) context. 

Leerlingen beginnen namelijk met metingen aan de twee grootheden spanning en 

stroomsterkte, zonder dat in deze les een inhoudelijke behandeling volgt over wat deze 

grootheden voorstellen. Dit is met name terug te zien in opdrachten 7 en 12. 

 

7) Is de capaciteit van een batterij afhankelijk van de stroomsterkte, de spanning, of 

Allebei? Waarom? 

 

Bij opdracht 7 worden leerlingen gevraagd de set meetgegevens uit Figuur 1 te interpreteren. 

De keuze voor deze nieuwe context is een bewuste, om leerlingen te dwingen hierover na te 

denken. Het gaat hier om het redeneren vanuit een grafiek; in dit geval het inzien dat capaciteit 

alleen met stroomsterkte schaalt en dus niet met spanning. 

 

11) Sluit nu twee batterijen van 1.5 V aan. Wat gebeurt er nu als je naar het lampje 

kijkt, vergeleken met een enkele 1.5 V batterij? 

 

12) Wat zijn de verschillen tussen stroomsterkte en spanning? 

 

Hierop aansluitend, bij opdracht 12, gaan leerlingen logisch redeneren over het verschil tussen 

spanning en stroomsterkte. Dit kunnen leerlingen doen door enerzijds meetgegevens uit de 

gegeven grafieken te interpreteren en anderzijds door kwalitatief te kijken naar het gedrag van 

een lampje bij het variëren van de spanning, een hint die volgt uit opdracht 11. Door de context 

die gegeven wordt bij deze vraag worden leerlingen aan het denken gezet vanuit 

meetgegevens en krijgt deze vrij standaard natuurkunde vraag een wiskundig karakter (Tabel 

1, ontwerpprincipe 6). Hiermee leren leerlingen grootheden toepassen buiten formules met 

getalwaarden. 
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1.3.1.2 Voorbeeld eenheden omrekenen 

Het derde werkblad gaat verder in op verbanden tussen natuurkundige concepten, in dit geval 

stroomsterkte, spanning en vermogen, maar breidt dit uit naar een breder concept van het 

concept formule. Het voorbeeld hierbij beslaat het middenstuk van dit werkblad. Tot aan dit 

punt in het werkblad werken leerlingen aan het interpreteren van meetgegevens uit een tabel, 

waarin zichtbaar is hoe de stroomsterkte afhangt van lading en tijd. 

  

(...) We weten nu dat stroomsterkte dus hetzelfde is als lading per tijd. Op dezelfde manier 

kan je vermogen zien als energie per tijd. 

 

6) Stel een formule op voor vermogen. Tip: je kan zelf symbolen kiezen om te 

gebruiken als variabelen. 

 

Leerlingen worden gevraagd het eerdere verband voor stroomsterkte te vergelijken met het 

verband voor vermogen. De vraagstelling is zo dat leerlingen gaan nadenken over de 

gelijkenissen tussen stroomsterkte en vermogen en deze is puur in woorden gegeven. Dit is 

gedaan om leerlingen zelf de denkstap te laten maken om de woorden te interpreteren (Tabel 

1, ontwerpprincipe 6). Hierdoor zullen leerlingen eerder overleggen over de inhoud van de 

vraag. Deze vraag wordt gevolgd door een toepassing van algebraïsche termen voor een 

dimensieanalyse. 

 

(...) De eenheid voor spanning, volt (V), kan ook worden geschreven als J/C, waarin J de 

eenheid is van energie (Joule). 

 

7) Maak gebruik van dit feit om samen met je groepje de formule voor 

vermogen af te leiden. Tip: schrijf eerst energie (grootheid E) als functie van 

vermogen en tijd. 

 

(...) 8) Controleer met de formule die je gevonden hebt bij opgave 6 dat vermogen 

inderdaad het product van spanning en stroomsterkte is. 

 

Bij vraag 7 van dit werkblad moeten leerlingen een nieuw verband op twee manieren afleiden: 

aan de hand van dimensieanalyse en met behulp van metingen. Dit sluit aan bij het werkblad 

van les twee, waarbij leerlingen een relatief eenvoudige formule moesten bewijzen aan de 

hand van hun metingen. Opdrachten zes en zeven samen geven leerlingen een nieuwe 

manier om de formule voor vermogen te bepalen bij opdracht acht. Hiermee maken leerlingen 

gebruik van het manipuleren van verbanden in formulevorm, waarbij in dit geval de eenheden 

en niet de grootheden van belang zijn (Tabel 1, ontwerpprincipe 3). In de natuurkunde werken 

leerlingen normaal gesproken uitsluitend met grootheden: door hier over te gaan op eenheden 

wordt een schijnbaar natuurkundige formule geabstraheerd. Dat deze stap logisch is, kunnen 

leerlingen zelf verifiëren doordat hun metingen het resultaat (zouden moeten) bevestigen, 

waarop in de volgende opdrachten van dit werkblad wordt ingegaan. 

Het aantonen van het verband wordt later gebruikt om een formule te introduceren die hiervan 

afgeleid kan worden. Zo wordt er dus een methode geïntroduceerd, waarbij er een 

verschuiving plaatsvindt van puur natuurkundige concepten naar praktisch toepasbare 

formules (Schecker, 1996). 

 



9 
 

1.3.1.3 Voorbeeld elektrische weerstand 

Het werkblad van les vijf begeleidt de leerlingen om van metingen aan een draad tot een 

wiskundig verband van de grootheden te komen. Hiervoor wordt er gemeten aan draden met 

verschillende doorsneden, maar met dezelfde lengte en materiaal. De diameter van de draad 

is bij iedere draad aangegeven. Dit werkblad besteedt geen aandacht aan het maken van de 

opstelling, aangezien de twee uiteinden van de draden alleen met twee snoertjes met een 

multimeter verbonden moeten worden. De moeilijkheid van de meting zit alleen in de instelling 

van de multimeter, zie vraag 1. Bij de eerste drie vragen van het werkblad zijn de leerlingen 

interactief bezig door middel van het uitvoeren van het practicum (Tabel 1, ontwerpprincipe 

1). 

Door bij vragen 2, 4 en 5 de leerlingen aan te spreken met ‘jullie’, worden zij extra aangespoord 

om samen te werken. Dit sluit aan op Tabel 1, ontwerpprincipe 4. De verwachting is dat de 

leerlingen hierdoor gaan overleggen en samen tot een antwoord komen. De opstelling en de 

inleiding van het werkblad geven de leerlingen een duidelijk beeld van de situatie. Het 

werkblad wordt hieronder verder toegelicht. 

 

 
Werkblad les 5: Elektrische weerstand 

Als over een draad spanning staat, gaat door de draad een elektrische stroom. De negatieve 

elektronen moeten dan tussen de positieve ionen door. Maar dat gaat niet zomaar: de 

elektronen ondervinden een elektrische weerstand R in Ohm (Ω). 

  

In dit practicum gaan jullie afleiden wat er geldt voor de weerstand van een draad. De 

metingen voer je uit in tweetallen, bij het beantwoorden van de vragen overleg je in viertallen 

en vergelijk je de meetresultaten. 

  

Benodigdheden 

- Draden met verschillende doorsnedes; 

- Multimeter. 

- Binas 

  

 

Uitvoering 

Om de weerstanden van de draden te kunnen meten moet de multimeter op de juiste manier 

ingesteld worden. 

  

1) Bestudeer de multimeter en overleg wat de juiste instelling is voor het meten van 

spanningen, stroomsterktes en weerstanden. Laat dit controleren. 

  

Alle draden zijn even lang en zijn van hetzelfde materiaal gemaakt, het enigste verschil is de 

dikte van de draad. 

  

2) Hoe verwachten jullie dat de weerstand van de draad zal veranderen als de doorsnede 

van de draad toeneemt, waarom? 
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In deze les werken de leerlingen voor het eerst met een multimeter, in voorgaande lessen 

hebben ze alleen met analoge meters gewerkt. De eerste vraag dient om leerlingen stil te 

laten staan bij de complexere instellingen van de multimeter, waardoor ze vaardiger worden 

in het gebruik ervan. Het gebruik van de multimeter valt niet specifiek binnen de natuurkundige 

vaardigheden die vwo-leerlingen moeten beheersen, maar de school verwacht wel dat 

leerlingen leren ermee om te gaan. Zo kan de multimeter bijvoorbeeld worden ingezet bij het 

praktisch schoolexamen in het examenjaar. Vraag 2 is bedoeld om de leerlingen voor de 

metingen al na te laten denken over het verband en mentaal een eerste model te laten vormen. 

Er wordt gevraagd aannames te maken en de situatie is vereenvoudigd door alleen naar één 

variabele te kijken. Aangezien de leerlingen nog niet bekend zijn met de formule, zullen ze dit 

vanuit een natuurkundig perspectief beantwoorden; bijvoorbeeld met een antwoord als: ‘Als 

de draad dikker is hebben de elektronen meer ruimte om te bewegen, dus zal de weerstand 

kleiner worden’. De leerlingen zullen bij vraag 3 experimentele metingen uitvoeren, waarna ze 

begeleid worden naar het vormen van een model bij vraag 7 in de vorm van de formule: 

 

𝑅 = 𝜌 ⋅
𝑙

𝐴
 

 

Hierin is: 

R Elektrische weerstand van een draad [Ω] 

ρ Soortelijke weerstand van de draad [Ωm] 

l Lengte van de draad [m] 

A Oppervlakte van de doorsnede van de draad [m2] 

 

Dit wordt hieronder nader toegelicht. 

 

Bij het verwerken van de meetgegevens bij vraag 3 krijgen de leerlingen nog veel handvatten. 

Deze overweging is gemaakt om te focussen op het beoogde leerdoel van de les, namelijk 

modelleren naar aanleiding van meetgegevens. Zo krijgen ze een tabel om de doorsnedes en 

bijbehorende weerstanden in te vullen; de doorsnedes van de draden zijn gegeven. Het 

rooster om de grafiek in te verwerken wordt ook gegeven. Leerlingen moeten hierbij zelf inzien 

welke grootheden bij welke assen behoren. Hoewel het wiskundig gezien niet uitmaakt op 

welke as de weerstand en op welke as de oppervlakte van de doorsnede van de draad komt 

te staan, is het in de natuurkunde gebruikelijk dat de grootheid die gevarieerd wordt op de x-

as komt te staan. Leerlingen moeten dus inzien welke grootheid in deze situatie de variabele 

is. Aangezien de oppervlakte van de doorsnede van de draad terugkomt in formule voor de 

weerstand van een draad, is de keuze genomen om de oppervlakte van de doorsnede van de 

draad tegen de weerstand uit te zetten in plaats van tegen de diameter van de draad. De 

leerlingen leiden deze formule af met behulp van het werkblad. Om deze formule af te kunnen 

leiden, moeten de leerlingen dus eerst weten wat de relatie tussen de oppervlakte van de 

doorsnede van de draad en de weerstand is. 

  

 
3) Meet de weerstanden van de draden en zet de meetgegevens in onderstaande tabel. 

Gebruik vervolgens de meetresultaten om een grafiek te maken; denk na wat er bij de assen 

moet staan. 
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4) Welk wiskundig verband beschrijft het verloop van de grafiek, leg uit waarom en 

waarom het niet de andere kan zijn. 

- Evenredig (𝑦 = 𝑎𝑥) 

- Omgekeerd evenredig (𝑦 =
𝑎

𝑥
) 

Komt dit overeen met jullie verwachtingen bij vraag 2, waarom wel/ niet? 

 
  

Vraag 4 koppelt wiskunde aan de natuurkunde door het verloop van de meetdata met een 

wiskundig verband te beschrijven; zie Figuur 2. Dit is wiskunde die de leerlingen al hebben 

gehad en moeten ophalen; de stof wordt immers binnen de context van natuurkunde gegeven. 

De verwachting is dat niet alle leerlingen hierdoor deze vraag kunnen beantwoorden. Er zijn 

daarom twee mogelijkheden gegeven van verbanden die veel terugkomen in de natuurkunde. 

Door specifiek te vragen waarom het niet het andere verband kan zijn, worden leerlingen 

gestimuleerd om na te denken wat de twee genoemde verbanden precies inhouden. 

Vervolgens wordt er gevraagd of dit overeenkomt met de (natuurkundige) redenering die ze 

bij vraag 2 hadden gedaan. Op deze manier wordt er gestimuleerd dat de leerlingen vanuit de 

wiskunde over natuurkundige verschijnselen gaan nadenken en kunnen ze hun eerdere 

redenatie evalueren en eventueel bijstellen. Er wordt hier dus verwacht dat de leerlingen 

logisch gaan redeneren vanuit meetgegevens. Als de leerlingen bij vraag 2 bijvoorbeeld 

hadden geantwoord dat de weerstand toeneemt bij toenemende diameter van de draad (wat 

onjuist is), dan zou dit niet overeenkomen met het verband dat de meetgegevens laat zien. 

De leerlingen moeten dan leren inzien dat hun antwoord bij vraag 2 niet kan kloppen en 

moeten door inzicht tot een nieuwe natuurkundige verklaring komen die wel overeenkomt met 

de meetresultaten. Wanneer het antwoord bij vraag 2 wel juist was, dan moeten de leerlingen 

leren inzien dat de meetresultaten dit antwoord ondersteunen. Uiteraard zijn deze inzichten 

alleen mogelijk als de meetgegevens ook kloppen. De metingen zijn eenvoudig en er kijken 

twee personen met de leerlingen mee, de docent en de TOA (technisch onderwijsassistent), 

die het de juistheid van het simpele verband snel kunnen zien, waardoor dit geen obstakel zal 

zijn voor de leerlingen. 
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Figuur 2: Resultaten behorende bij vraag 3) van werkblad 5. 

 

Op dit punt van het werkblad is de functie op vier verschillende manieren weergegeven, tabel, 

grafiek, formule en verwoording. Door de variatie van weergaves zullen de leerlingen een 

flexibeler begrip van functies krijgen en een functie niet alleen gaan zien als een formule 

(Tabel 1, ontwerpprincipe 6) 

 

Vraag 5 is hetzelfde als vraag 2 maar nu heeft het betrekking op een andere grootheid en 

kunnen de leerlingen met de ervaring van voorgaande vragen mogelijk een vollediger en 

correcter model vormen. Er was geen opstelling beschikbaar voor het meten aan draden met 

verschillende lengtes, daardoor moesten de leerlingen deze vraag puur door redeneren 

oplossen. Tevens zou het meten aan twee variabelen te veel tijd in beslag nemen. Vraag 6 is 

ter oefening in het omgaan met een Binas. 

  

 
Naast de doorsnede van de draad heeft ook de lengte van de draad (l [m]) invloed op de 

weerstand van de draad. 

  

5) Wat verwachten jullie dat het verband is tussen de lengte en de weerstand van de 

draad, waarom? (Zie vraag 4.) 

  

De laatste grootheid waarvan de weerstand van een draad afhankelijk is, is de soortelijke 

weerstand (ρ [Ωm]). De soortelijke weerstand is de weerstand van een draad met een lengte 

van 1 m en een doorsnede van 1 m2. De soortelijke weerstand is afhankelijk van het materiaal 

en is voor verschillende materialen te vinden in Tabellen 8 t/m 10 van de Binas. 

  

6) De soortelijke weerstand is ook afhankelijk van de temperatuur van het materiaal, hoe 

wordt dit duidelijk gemaakt in de Binas? 

  

7) De formule voor het berekenen van de weerstand van een draad kan nu afgeleid 

worden. Gebruik je antwoorden op vragen 4 en 5 om de volgende formule af te maken. 

Controleer je antwoord door een dimensieanalyse te doen. 
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Voor vraag 7 moeten de leerlingen de voorgaande gevonden verbanden samenvoegen in één 

vergelijking, waarbij de weerstandsafhankelijkheid van de derde variabele gegeven wordt. 

Deze wordt gegeven aangezien het een stofeigenschap is en er in deze opstelling niet aan 

gemeten kan worden. Het samenvoegen van verbanden vereist wiskundig inzicht en leidt tot 

de gewenste natuurkundige formule. Leerlingen leren bij natuurkunde al in de onderbouw dat 

het resultaat van het invullen van de eenheden in een formule aan beide kanten van het 

gelijkteken hetzelfde moet zijn. Door het uitvoeren van een dimensieanalyse, het invullen van 

de eenheden van de grootheden in de formule, wordt de wiskundig gevonden vergelijking 

gevalideerd; het resultaat moet immers aan beide kanten van het gelijkteken hetzelfde zijn. In 

de vraag staat het woord ‘controleer’, hieruit kunnen de leerlingen al afleiden dat de 

dimensieanalyse moet kloppen. Door op het juiste antwoord uit te komen kunnen de leerlingen 

gaan inzien dat de dimensieanalyse moet kloppen, zelfs als er alleen gekeken wordt naar de 

grootheden bij het afleiden van een formule vanuit meetgegevens. De leerlingen hebben 

hiermee verbanden tussen natuurkundige grootheden en eenheden aangetoond. 

 

Samenvattend wordt er bij vraag 2 de situatie verkend door er bewust bij stil te staan en er 

een eerste (natuurkundig) model bij te vormen. Bij vraag 3 voeren leerlingen experimentele 

metingen uit en verwerken de meetresultaten. Bij vraag 4 en 5 worden de wiskundige relaties 

bepaald die de weerstandsafhankelijkheid beschrijven, waarna er bij vraag 7 een formule voor 

de weerstand van een draad opgesteld moet worden. Overeenkomend met Tabel 1, 

ontwerpprincipe 5, hebben leerlingen een experimentele situatie verkend en hierbij een 

wiskundig model in de vorm van een formule ontwikkeld. 
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2 Methode 

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is er een vakoverstijgende lessenserie opgezet, 

waarbij lesstof van wiskunde geïntegreerd werd in de natuurkundeles. In het ideale geval 

zouden zowel de lessen van natuurkunde als wiskunde vakoverstijgend zijn, maar aangezien 

de kans dat geschikte leerstof voor beide vakken parallel worden gegeven heel klein is, is de 

praktijkoverweging gemaakt om het onderzoek alleen binnen natuurkundelessen te laten 

verlopen. De invulling van het onderzoek, zoals welke klas, welk onderwerp, mogelijkheid tot 

dataverzameling en duur, was erg afhankelijk van de mogelijkheid om het onderzoek uit te 

kunnen voeren. 

 

Het onderzoek heeft plaats kunnen vinden in een havo 4 klas van een Daltonschool. 

Gedurende een periode van drie weken, van maandag 1 tot en met vrijdag 19 april 2019, zijn 

er zeven van de acht lessen overgenomen. Deze lessenserie vond plaats direct na een 

proefwerkweek, waardoor de lessenserie in kon haken op het moment dat de klas begon met 

een hoofdstuk omtrent elektrische schakelingen. Met uitzondering van de eerste les waren 

beide onderzoekers aanwezig bij alle lessen in deze periode voor de uitvoer van dit 

onderzoek. Deze eerste les besloeg een theorieles over lading en is door de reguliere docent 

behandeld naar onze instructie. De lessenserie omvatte de lesstof van de eerste vier 

paragrafen van hoofdstuk 4 van het havo 4 leerboek Systematische Natuurkunde. Tijdens de 

lessen werkten de leerlingen met werkbladen die de reguliere lesstof behandelen, waarbij er 

meer op de wiskunde gefocusseerd wordt in vergelijking met reguliere natuurkundelessen. De 

natuurkundige inhoud komt overeen met het reguliere lesmateriaal. Buiten het opstellen van 

de werkbladen is het leerboek tijdens de lessen niet gebruikt. In paragraaf 1.3 staan 

voorbeelden gegeven van hoe wiskunde in de werkbladen is verwerkt. De werkbladen worden 

verder besproken in paragraaf 2.3.1.  

 

Aansluitend op de lessenserie werden de overige drie paragrafen van het hoofdstuk 

behandeld door de reguliere docent van de klas, waarna er een tussentoets volgde over het 

gehele hoofdstuk. De onderzoekers waren niet betrokken bij de lessen in deze tussenperiode. 

De toets vond plaats op 29 mei 2019; de reden dat de toets bijna zes weken later plaatsvond 

was wegens het feit dat de klas tussentijds twee vakantieweken en een activiteitenweek had. 

  

De resultaten van de tussentoets van de onderzoeksklas werden vergeleken met de resultaten 

van een andere havo 4 klas in dezelfde jaarlaag, die reguliere lessen hebben gevolgd; de 

referentieklas. De referentieklas kreeg tijdens het onderzoek les van hun reguliere docent. De 

reguliere docent van de referentieklas was een ander persoon dan de reguliere docent van de 

onderzoeksklas. De tussentoetsresultaten vormden samen met interviews met leerlingen en 

een vragenlijst afgenomen tijdens de lessenserie de data voor het onderzoek. De toets, 

interviews en vragenlijst worden verder besproken in paragraaf 2.3. In Tabel 2 zijn de 

activiteiten van de interventie overzichtelijk weergegeven.  
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Tabel 2: Overzicht van de activiteiten van de interventie. 

Week (2019) Activiteit Opmerkingen 

14  Les 1, 2 en 3 

Interviewsessie 1 

Les 1 werd verzorgd door de reguliere docent. 

Interviewsessie 1 vond direct voor les 2 plaats. 

Eerste werkblad gebruikt in les 2. 

15 Les 4 en 5 Les 4 was een verkorte les van 30 minuten. 

16 Les 5, 7 en 8 

Interviewsessie 2 

Vragenlijst 

Interviewsessie 2 vond voor les 8 plaats. 

De vragenlijst is tijdens les 8 afgenomen. 

17 + 18 + 19 - Vakantie en activiteitenweek; Leerlingen hadden geen 

lesactiviteiten. 

20 + 21 Reguliere lessen Laatste paragrafen van het hoofdstuk zijn door de 

reguliere docent onderwezen. Onderzoekers waren 

hierbij niet aanwezig. 

22 Tussentoets De tussentoets gaat over het gehele hoofdstuk 

elektrische schakelingen, onderwezen in de hierboven 

genoemde weken. 

24 Interviewsessie 3 Verlaat wegens ziekteverzuim van de reguliere 

docent. 

 

2.1 Participanten 

Leerlingen 

De actieve participanten in dit onderzoek waren een havo 4 klas, de onderzoeksklas, en hun 

reguliere docent. De controlegroep in dit onderzoek was de havo 4 referentieklas, die regulier 

les hebben gehad en waarvan alleen de behaalde cijfers voor de tussentoets gebruikt zijn. 

De keuze voor een havo 4 klas was een praktische overweging. De docent die mee wilde 

werken aan het onderzoek gaf natuurkunde aan onderbouw, havo 4, vwo 4 en 

examenklassen. Zowel Van Woensel als Van Grootel gaven natuurkunde aan bovenbouw van 

havo en vwo, dus de onderbouw was een niet voor de hand liggende keuze voor het 

onderzoek. Aangezien het onderzoek plaatsvond in de tweede helft van het schooljaar, waren 

de examenklassen geen optie, deze klassen krijgen immers geen nieuwe lesstof meer 

behandeld in deze periode. Dit maakte het moeilijker om de verworven toetsresultaten te 

koppelen aan de gepleegde interventie. Vwo 4 begon destijds met een hoofdstuk over het 

opstarten van een eigen onderzoek. Dit onderwerp werd niet afgesloten met een toets, 

waardoor de klas niet geschikt was voor de uitvoering van het onderzoek. Het onderzoek is 

daarom uitgevoerd in de havo 4 klas.  
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De klas bestond uit 26 leerlingen, waarvan er twee door persoonlijke omstandigheden niet 

meededen. De overige 24 waren tien meisjes en veertien jongens, in de leeftijd van vijftien tot 

achttien jaar. Elf van deze leerlingen zijn doubleurs of komen van vwo 4 af. Verder heeft de 

gehele klas wiskunde B, zoals eerder genoemd wordt er niet gedifferentieerd gebaseerd op 

de profielkeuzes van leerlingen. De referentieklas bestond uit zestien jongens en elf meisjes, 

het aantal doubleurs en de profielen zijn niet bekend. 

 

Docenten 

In het ideale geval hadden beide klassen les gekregen van dezelfde docent, zodat er minder 

factoren waren die de data konden beïnvloeden. Dit was echter qua planning niet uitvoerbaar. 

De referentieklas had dus zoals gebruikelijk les gekregen van hun eigen docent. De 

onderzoeksklas kreeg les van Van Grootel. Tijdens de lessen waren de leerlingen 

voornamelijk in groepjes aan de werkbladen aan het werken. Tijdens deze momenten liepen 

Van Woensel en Van Grootel beiden rond om leerlingen te helpen, waarbij Van Woensel de 

rol van TOA vervulde wanneer er practica uitgevoerd werden. De reguliere docent hielp ook 

geregeld mee tijdens het zelfstandig werken. Er was dan dus een docent meer aanwezig dan 

het geval zou zijn wanneer de lessenserie ingezet zou worden als regulier lesmateriaal. Verder 

heeft de reguliere docent zoals eerder genoemd de eerste les overgenomen. 

 

Interviews 

Aan de interviews die dienden als data voor het onderzoek konden leerlingen op vrijwillige 

basis deelnemen.  Ongeveer de helft van de klas heeft minstens één keer meegedaan aan 

een interviewsessie direct voor, tijdens of na het einde van de lessenserie. De interviews 

werden gehouden tijdens Daltonuren van 45 minuten, waarin leerlingen zelfstandig werkten 

in het bijzijn van een vakdocent. De onderzoeksklas was voor het uitvoeren van de lessenserie 

al op initiatief van de reguliere docent op de hoogte gebracht dat ze deel zouden nemen aan 

een onderzoek. Specifieke details waren er niet gegeven. Tijdens het Daltonuur werd er aan 

de leerlingen gevraagd of ze deel wilden nemen aan een interview. De enige informatie die 

ze hierbij kregen was dat het voor het onderzoek was. Dit is bewust zo gedaan om eventuele 

beïnvloeding te voorkomen (Tabel 1, punt 2). Deelname aan de interviews was in principe 

anoniem: de interviews werden uitgevoerd door Van Woensel die de leerlingen niet kende, 

daarbij werden geen namen genoteerd. Beide onderzoekers waren bij de interviews aanwezig. 

In paragraaf 2.2 wordt er dieper op de interviews ingegaan. 

De vragenlijst is tijdens de laatste les in de klas afgenomen. Hoewel de leerlingen op hun 

vrijheid gewezen waren om niet deel te nemen, heeft iedere aanwezige leerling de vragenlijst 

ingevuld. 

 

2.2 Procedure 

De toenmalige stagebegeleider van Van Grootel is benaderd om het onderzoek in zijn klas 

plaats te laten vinden. Als voorwaarde voor het kunnen uitvoeren van dit onderzoek, zijn de 

werkbladen inhoudelijk gecontroleerd door deze docent en is de eis gesteld dat leerlingen die 

afwezig zouden zijn tijdens een deel van de lessenserie geen achterstand op zouden lopen. 

De keuze voor de klas en het onderwerp staat beschreven in paragraaf 2.1. Nadat deze 

bekend waren zijn de werkbladen ontworpen; zie paragrafen 1.3 en 2.3.1 voor een toelichting 

voor het ontwerpproces hiervan. Aangezien er maar één mogelijkheid was om de lessenserie 



17 
 

uit te voeren, was het ontwerpen van de werkbladen tijdsgebonden aan de planning vanuit de 

school en moest binnen anderhalve week gebeuren.  

 

Interviews 

De eerste interviewsessie nam plaats voorafgaande aan de lessenserie. Er werden zes één-

op-één mondelinge interviews gehouden met leerlingen uit de onderzoeksklas. De vragen in 

dit interview waren toegespitst op de gedachten van leerlingen over natuurkunde en wiskunde, 

zonder hierbij in te gaan op de details van het onderzoek. Het doel van deze interviewsessie 

was het vastleggen van de beginsituatie van de leerlingen met betrekking tot hun gedachten 

over wiskunde en natuurkunde. De vragen geven een beeld over wat volgens de leerlingen 

de koppeling tussen wiskunde en natuurkunde is en in welke mate deze vakken bij elkaar 

horen. Deze interviewsessie diende als referentiepunt voor het beantwoorden van de tweede 

deelonderzoeksvraag. De vragen van de interviews worden in paragraaf 2.3.2 verder 

behandeld. 

 

Voor de laatste les van de lessenserie (19 april 2019) vond een tweede interviewsessie plaats. 

De omstandigheden van de interviews waren hetzelfde als voorgaande interviews, maar de 

leerlingen die deelnamen waren deels anders. Dit interview had als doel een gedetailleerder 

beeld te krijgen van de gedachten van de leerlingen over het onderzoek, dan mogelijk zou zijn 

met alleen een vragenlijst. Tijdens de laatste les heeft de klas op vrijwillige basis een 

vragenlijst ingevuld. Deze vragenlijst had als doel om de ervaringen en meningen over het 

onderzoek van de gehele klas te vernemen. De resultaten werden gebruikt bij het 

beantwoorden van beide deelvragen van het onderzoek. Leerlingen vulden deze vragenlijst 

digitaal in via hun smartphones. De vragenlijst wordt verder besproken in paragraaf 2.3.3. 

 

Tenslotte is er een derde reeks interviews gehouden, wegens omstandigheden enkele weken 

na de tussentoets. De vragen hierbij waren grotendeels hetzelfde als de vragen van de tweede 

interviewsessie, maar richtten zich specifiek ook op de inhoud door de toetsvraag te 

behandelen, waarin de transfer naar voren zou moeten komen. Deze laatste interviews gaven 

inzicht in de beoogde winst in leerresultaten: zie ook paragraaf 2.3.4. Daarnaast fungeerden 

deze laatste interviews als een controle van retentie en effecten op de lange termijn en om na 

te gaan hoe de leerlingen zich hadden voorbereid op de tussentoets. 

 

Lessenserie 

De leerlingen hebben tijdens de lessen voornamelijk in groepjes van drie á vier leerlingen aan 

werkbladen gewerkt. Het doel hiervan was samenwerking stimuleren waardoor ze meer met 

de stof bezig zouden zijn. Hatch & Smith (2004) beschrijven dat wanneer leerlingen naar een 

gezamenlijk doel werken en hun inzet ook de resultaten van hun groepsgenoten beïnvloeden, 

dat ze meer gevoel voor verantwoordelijkheid ontwikkelen en zich meer inzetten om elkaar te 

helpen. Tijdens het zelfstandig werken werden leerlingen geholpen door vragen over de 

lesstof te beantwoorden met vragen, zodat leerlingen zo veel mogelijk door eigen inzicht op 

het antwoord komen; scaffolding. In elke les is de kern van het werkblad van de vorige les met 

de klas besproken, om leerlingen de kern van de lesstof van de vorige les te laten verifiëren 

en te herhalen. Dit is aan het begin van de volgende les gedaan in plaats van aan het einde 

van dezelfde les, aangezien niet alle leerlingen de werkbladen in de les af kregen. Het 

afmaken van de werkbladen en het maken van het huiswerk viel onder de eigen 

verantwoordelijkheid van de leerlingen en is uit die overweging niet gecontroleerd. 
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Zoals vermeld zijn na iedere les de werkbladen met meetgegevens via Magister beschikbaar 

gesteld. Na de laatste les van de lessenserie waren alle volledig uitgewerkte werkbladen, 

inclusief de uitwerkingen van het huiswerk, via Magister beschikbaar gesteld aan de 

leerlingen, zodat ze correct lesmateriaal hadden dat ze konden gebruiken bij het voorbereiden 

op de tussentoets.  

Met de werkbladen konden de eerste acht lessen gevuld worden; de negende les diende als 

uitloop in geval er onvoorziene zaken waren zoals onverwachte lesuitval. Daarnaast kon de 

les gebruikt worden voor het laten invullen van de vragenlijst door de leerlingen. Er kon echter 

halverwege de lessenserie een les niet doorgaan, waardoor de negende les is weggevallen. 

 

Er is overwogen om direct na de lessenserie een formatieve toets af te nemen over alleen de 

eerst vier paragrafen, maar aangezien dit onderzoek juist gericht is op toetsresultaten van 

leerlingen die meetellen zou dit niet leiden tot het beantwoorden van de onderzoeksvraag. 

 

De omstandigheden waarin het onderzoek kon plaatsvinden legden een aantal beperkingen 

op aan het onderzoek. Enkele hiervan zijn al in de tekst genoemd. Tabel 3 geeft een overzicht 

van deze factoren. 

 

 

Tabel 3: Overzicht van factoren die invloed hadden op de vorm van het project. 

Beperking Invloed Ideaal 

Niet parallel lopen wiskunde 

en natuurkunde. 

 

Er kon alleen wiskunde 

gevraagd worden die al bij 

wiskunde behandeld was. 

De lessenserie vindt zowel 

bij wiskunde als 

natuurkunde plaats, waarbij 

de lesstof die bij wiskunde 

geleerd wordt direct bij 

natuurkunde toegepast 

moet worden. 

Er was maar één 

mogelijkheid om het project 

uit te voeren. 

 

De keuze voor het 

onderwerp was beperkt. 

 

 

De tijd die er was voor het 

ontwerpen van het 

lesmateriaal was relatief 

kort. 

Er kon een natuurkunde 

onderwerp gekozen worden 

dat beter aansluit op 

wiskunde. 

 

Er was geruime tijd voor het 

ontwerpen van het 

lesmateriaal, zodat er meer 

aandacht besteed kon 

worden aan o.a. de keuze 

voor werkbladen, de 

vakoverstijging en de 

leerlijn. 
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Interventies mochten van de 

school alleen binnen de 

onderzoeksklas 

plaatsvinden. 

Proefwerk van de 

referentieklas mocht niet 

aangepast worden. 

Een sectiebreed onderzoek 

binnen de natuur- en 

wiskundesecties. 

Vakantie en 

activiteitenweek. 

Er zat een lange periode 

tussen de lessenserie en 

het toetsmoment. 

Toets had direct 

aangesloten op lessenserie, 

zodat de invloed van de 

lessenserie beter in beeld 

gebracht kon worden. 

Beperkte tijd voor 

toetsafname. 

Er was geen ruimte om 

extra opgaven aan de toets 

toe te voegen, waardoor er 

opgaven vervangen zijn. 

 

 

2.3 Instrumenten 

Tijdens het onderzoek zijn er vier typen instrumenten gebruikt: werkbladen, interviews, een 

vragenlijst en een toets. De werkbladen zijn gebruikt als lesmateriaal tijdens de lessen. De 

interviews, vragenlijst en toets zijn gebruik om data te verzamelen, om de resultaten van het 

onderzoek te verifiëren. De vier gebruikte instrumenten worden hier nader besproken. 

2.3.1 Werkbladen 

De werkbladen dienden als lesmateriaal voor de lessenserie. De werkbladen zijn volledig 

persoonlijk ontworpen, waarbij gelet werd op de theorie die in de eerste vier paragrafen van 

het hoofdstuk behandeld wordt en wat hierover in het curriculum staat. Er waren acht lesuren 

van 45 minuten en één les van dertig minuten beschikbaar waarin de lesstof behandeld moest 

worden. 

 

Om toe te komen aan de wensen van de docent zijn van de werkbladen drie versies opgesteld 

(zie ook bijlage A1). Eén blanco versie, die de leerlingen in de les kregen om mee te werken, 

één versie waarin de uitgewerkte meetdata gegeven is zoals die door de onderzoekers 

gemeten was en één volledig uitgewerkte versie, wederom aan de hand van dezelfde 

meetdata. Hiervoor zijn de practica vooraf aan de lessenreeks op de school getest om 

referentiemetingen op te stellen en de uitvoerbaarheid te peilen. Deze laatste twee versies 

werden op Magister aangeboden respectievelijk na het einde van de les en aan het einde van 

de lessenreeks. Zodoende konden de leerlingen deze gebruiken om hun werk te controleren 

en zich voor te bereiden op het proefwerk. Gezien de beperkte aanwezigheid van de 

onderzoekers op de stageschool buiten de lessenserie om, was het niet mogelijk om de 

leerlingen de practica in te laten halen. 
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Om samenwerking en transfer door ervaring te stimuleren was er gekozen om veel practica 

in te zetten tijdens de lessenserie, waarbij samenwerking centraal staat. Dit sluit aan op 

Michelsen (1998) die leren als een actief proces van vergaren van kennis beschouwt, niet 

alleen door lezen maar juist door actief bezig te zijn met het construeren ervan. Bij de 

verschillende onderwerpen was een geschikt practicum bedacht, waarvoor tevens de 

mogelijkheid was op de school om het uit te voeren. De lesstof was verdeeld over deze lessen 

en er zijn vervolgens werkbladen bij gemaakt. Zie voor toelichting bij het ontwerpen: paragraaf 

1.3. Door de opdrachten op de werkbladen gebruiken de leerlingen impliciet hun wiskundige 

kennis (zie 1.3.1.), hiermee wordt bedoeld dat de leerlingen wiskunde aan het toepassen zijn, 

zonder dat ze hier bewust op worden gewezen. Hiervoor is gekozen zodat de mate van 

transfer die de leerlingen ervaren niet werd beïnvloed, dit vanwege de tweede 

deelonderzoeksvraag.  

Het gebruik van het lesboek zou ertoe kunnen leiden dat leerlingen antwoorden op vragen 

opzochten en niet zelf afleiden, wat het doel van het werkblad teniet zou doen. Er was de 

leerlingen daarom verzocht geen lesboek of andere informatiebron te gebruiken in de lessen. 

Om de invloeden van de lessenserie zo goed mogelijk in kaart te brengen en externe 

invloeden te beperken, is de theorie die nodig is om de vragen te kunnen beantwoorden 

uitgelegd op de werkbladen. Op deze manier konden de leerlingen zonder lesboek gericht 

aan het werk. De kernbegrippen zijn hierbij onderstreept.  

Aangezien de leerlingen getoetst werden met een schriftelijk proefwerk, was het belangrijk dat 

ze voldoende oefening kregen, er zijn daarom huiswerkvragen toegevoegd aan ieder 

werkblad. Deze huiswerkvragen vervingen het reguliere huiswerk. De onderzoeksklas maakte 

dus de werkbladen met daarop de toegevoegde huiswerkvragen, terwijl de referentieklas het 

reguliere huiswerk maakte.  

 

Naast kennis wordt er ook verwacht dat leerlingen bepaalde vaardigheden ontwikkelen. Voor 

natuurkunde zijn dit ook praktische vaardigheden zoals het opbouwen van een elektrische 

schakelingen en het omgaan met een multimeter. Aangezien voor wiskunde geen nieuwe 

lesstof aan bod komt, betreft dit vaardigheden waarover de leerlingen al zouden moeten 

beschikken, zoals het tekenen van grafieken en het omschrijven van formules (zie 1.3).  De 

werkbladen zijn zo ontworpen dat de praktische en wiskundige vaardigheden die van de 

leerlingen verwacht worden per les toenemen. Op deze manier kunnen de leerlingen 

gecontroleerd de vaardigheden ontwikkelen. 

  

De werkbladen van de tweede tot en met de achtste les staan in bijlage A1. Voor de eerste 

paragraaf was het lastig om een werkblad te maken, waarbij wiskunde meer naar voren kwam, 

omdat deze paragraaf zeer theoretisch is en voornamelijk begrippen introduceert. Deze les 

werd, zoals eerder beschreven, verzorgd door de reguliere docent en heeft om deze reden 

geen werkblad. De docent heeft de les op de reguliere manier gegeven, dat wil zeggen een 

korte klassikale behandeling van de eerste paragraaf waarna de leerlingen met opgaven uit 

het boek aan de slag zijn gegaan. De onderzoekers waren hierbij niet aanwezig en er heeft 

geen vakoverstijging met wiskunde plaatsgevonden. 

  

In Tabel 4 is een overzicht gegeven van de doelen en activiteiten van de werkbladen met 

betrekking tot transfer. De eerste drie werkbladen, lessen 2, 3 en 4, zijn ontworpen door Van 

Woensel, de andere vier, lessen 5, 6, 7 en 8, zijn ontworpen door Van Grootel.  
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Over de formules verwerkt in de werkbladen van les 6, 7 en 8 hoeven de leerlingen alleen te 

weten hoe ze toe te passen, er hoeft hierbij niet ingegaan te worden op de natuurkunde die 

erachter zit. In tegenstelling tot eerdere werkbladen gaan deze daarom niet diep in op de 

materie. Aangezien dit onderwerp een groot en belangrijk onderdeel van de lesstof is, is 

ervoor gekozen het werkblad over twee lessen en twee parallel lopende werkbladen te 

verdelen. Dit houdt in dat twee leerlingen van een groepje van vier de formules voor 

serieschakelingen afleiden en de andere twee de formules voor parallelschakelingen. Dit 

gebeurt aan de hand van twee verschillende werkbladen waarvan de uitvoering van de 

metingen en afleiding van verbanden vrijwel hetzelfde zijn, maar één betreft 

serieschakelingen en de ander betreft parallelschakelingen. Het was met betrekking tot de 

planning niet mogelijk om de leerlingen beide sets van verbanden af te laten leiden. 

 

Tabel 4: Overzicht doelen en activiteiten van werkbladen m.b.t. transfer. 

Werkblad Doelen Activiteiten 

Les 2 ● Leerlingen laten inzien dat 

formules niet vastliggen, maar 

dat ze uit experimenten volgen. 

● Leerlingen laten inzien wat 

variabelen zijn en wanneer en 

waarom het nuttig is om nieuwe 

variabelen te introduceren. 

● Metingen verrichten. 

● Logisch beredeneren 

vanuit meetgegevens. 

● Aantonen van verbanden 

tussen grootheden. 

 

Les 3 ● Leerlingen laten inzien wat een 

formule inhoudt. 

● Leerlingen leren omgaan met 

eenheden. 

● Leerlingen duidelijk maken hoe 

wiskunde wordt toegepast in de 

natuurkunde, door te 

concentreren op verschillen. 

● Beschrijven 

verschijnselen aan de 

hand van wiskundige 

notatie i.p.v. numerieke 

waardes. 

● Afleiden verband tussen 

grootheden a.d.h.v.: 

1. Dimensieanalyse; 

2. Metingen. 

Les 4 ● Leerlingen krijgen meer ervaring 

in het uitdrukken van 

natuurkunde concepten met 

formules. 

 

● Metingen verrichten. 

● Relateren van 

ogenschijnlijk 

ongerelateerde 

onderwerpen met behulp 

van formules. 

● Zelf afleiden van de 

benodigde grootheden, 

vergelijkingen en aanpak. 



22 
 

Les 5 ● Leerlingen kunnen een model 

maken aan de hand van het 

verkennen van een eenvoudige 

experimentele situatie. 

● Leerlingen gaan de natuurkunde 

achter de formule voor de 

weerstand van een draad inzien. 

● Metingen verrichten. 

● Meetgegevens verwerken 

in tabel en grafiek. 

● Reflecteren op hypothese 

a.d.h.v. analyse 

meetgegevens. 

● Valideren formule a.d.h.v. 

dimensieanalyse. 

Les 6 ● Leerlingen kunnen met minder 

handvatten een model maken 

aan de hand van het 

verkennen van een 

experimentele situatie. 

 

● Metingen verrichten. 

● Meetdata verwerken en 

analyseren. 

● Beredeneren over de 

geldigheid van een 

natuurkundig verband 

vanuit wiskundig oogpunt. 

Les 7 + 8 ● Leerlingen kunnen een model 

maken aan de hand van het 

verkennen van een complexere 

experimentele situatie. 

● Metingen verrichten. 

● Verbanden afleiden 

a.d.h.v. tabellen met 

meetgegevens. 

● Verbanden toepassen. 

 

2.3.2 Interviews 

Tijdens het uitvoeren van het onderzoek vonden er drie interviewsessies plaats, vooraf aan 

de lessenserie, aan het eind van de lessenserie en na de tussentoets.  Een overzicht van de 

vragen die tijdens de interviewsessies gesteld zijn aan de leerlingen staan in bijlage A2. De 

vragen worden hieronder behandeld. 

De vragen bij de interviews vooraf zijn opgesteld om leerlingen na te laten denken over hoe 

zij wiskunde ervaren met betrekking tot andere schoolvakken. Hiermee werd een basis gelegd 

aan de hand waarvan de uiteindelijke resultaten vergelijken konden worden. Deze vragen 

slaan dus met name op de tweede deelvraag omtrent de ervaren transfer. Concreet komen 

de onderstaande vragen voort uit interviews en vragenlijsten van soortgelijke onderzoeken op 

het gebied van transfer (Reiss et al., 2011; Koontse, 2015, pp. 170-191; Glynn, 

Taasoobshirazi, & Brickman, 2009). 

-   Wat vind je van natuurkundelessen in het algemeen? 

Deze vraag werd gesteld om leerlingen een beeld te geven waar het onderzoek over gaat en 

om een beeld te krijgen van de houding van leerlingen t.o.v. de lessen. 

- Gebruik je veel wiskunde tijdens de natuurkundelessen en huiswerk? Zijn sommen 

anders? 
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-   Pas je wiskunde ook toe buiten formules? 

-   Is er veel aansluiting tussen natuur- en wiskunde B (is het nodig)? 

Bassok en Holyoak (1989) beschrijven dat binnen een thema met sterke onderlinge 

samenhang als algebra de transfer van wiskunde naar natuurkunde vanzelfsprekender is dan 

het tegenovergestelde. De drie hierboven genoemde vragen controleren wat het niveau is van 

de transfer van wiskunde naar natuurkunde vóór onze interventie: denken leerlingen na in 

termen van overeenkomende structuren binnen de vakken, of wordt wiskunde in de 

natuurkunde in de hoofden van de klas leerlingen gereduceerd tot rekenwerk?  

Door hier antwoorden over te verzamelen en te vergelijken met de antwoorden van de 

leerlingen ná de interventie, kunnen de verschillen hiertussen gebruikt worden in de 

interpretatie van de leer- en toetsresultaten van de leerlingen. 

-   Welke rol speelt wiskunde voor jou in de natuurkunde en andere vakken? 

Deze vraag heeft als doel om te peilen in welke mate transfer tussen wiskunde en natuurkunde 

in de hoofden van leerlingen bij die twee vakken blijft of breder getrokken wordt. Dit is analoog 

aan Glynn et al. (2009), waar soortgelijke vragen worden gesteld in het kader van motivatie 

voor het kiezen van bètavakken. 

Het tweede interview richt zich op de ervaringen van leerlingen, zowel op het gebied van 

inhoudelijke integratie van wiskunde als de werkvorm hierbij. Dit laatste is belangrijk om 

onderscheid te kunnen maken tussen de integratie van wiskunde en de gebruikte 

onderwijsvorm in de onderliggende oorzaak van de gemeten toetsresultaten. Ook kan hiermee 

een beeld gevormd worden wat betreft de manier van denken over wiskunde die heerst onder 

leerlingen. Een paar vragen zijn hetzelfde als in de interviews vooraf, om na te gaan of hier 

na de twee weken een andere mening over is ontstaan. 

-   Wat vond je in het algemeen van de natuurkundelessen de afgelopen twee weken? 

De vraag wordt gesteld om illustrerende anekdotes te geven bij het verklaren van de 

resultaten: deze vraag beslaat niet de inhoud over de (vermeende) transfer. 

-   Wat vond je van de soorten opgaven in vergelijking tot rekenvragen? 

-   Heb je het gevoel dat je de stof beheerst? 

- Gebruikte je veel wiskunde tijdens de natuurkundelessen en huiswerk de afgelopen twee 

weken? Zijn de sommen naar jouw indruk anders? 

-   Paste je wiskunde ook toe buiten formules? (Zo ja, hoe?) 

-   Is er veel aansluiting tussen natuur- en wiskunde B (is het nodig)? 

-   Wat is de toegevoegde waarde van wiskunde in natuurkunde? 

Overeenkomstig met de vragen vooraf, beslaan deze vragen de beoogde leerresultaten van 

de leerlingen en wordt hiermee het contrast qua transfer t.o.v. de beginsituatie verhelderd. 

Het gaat hier wederom puur om de ervaringen van de leerlingen om zo de motivatie van 

leerlingen in kaart te brengen. 
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-   Wat is de toepasbaarheid van de gebruikte aanpak bij andere vakken? 

Aansluitend op het eerste interview, wordt hiermee gekeken of en in welke mate leerlingen 

transfer breder trekken of daartoe aan het nadenken zijn gezet. 

Het derde interview gaat in op de leerresultaten op de langere termijn. Hiermee kan worden 

vastgelegd of de toetsresultaten representatief zijn voor de leerresultaten van de leerlingen, 

en daarbij met name in de integratie van wiskunde waar in de lessenserie de nadruk op ligt. 

-  Hoe zijn de afgelopen lessen na ons onderzoek verlopen? 

Deze vraag werd als noodzaak gesteld, aangezien er een paar weken tussen de gegeven 

lessenserie en tussentoets zat; geen van beide onderzoekers was aanwezig bij de lessen in 

deze tussenperiode. 

-  Heb je het gevoel dat je de stof beheerst?  

Deze vraag beslaat de retentie van de leerinhoud. Let wel, dat bij het geven van deze 

interviews, de leerlingen de resultaten van de tussentoets al hadden gekregen. 

-  Welke stappen neem je bij het oplossen van een natuurkunde vraag? (Wat is de reden 

voor juist die aanpak?) 

-  Hoe heb je je voorbereid op de toets: met de werkbladen, het boek, anders? 

-  Wat is je denkproces bij het maken van deze opgave (opgaven 8 t/m 10 uit de 

tussentoets?) 

Met deze vragen wordt inhoudelijk gekeken naar het leer- en denkproces van een leerling. De 

laatste vraag beslaat het gedeelte van de toets waarin de transfer naar voren komt (zie ook 

2.3.4). 

 

2.3.3 Vragenlijst 

Net als bij de eerste twee interviews had de zelf opgestelde vragenlijst ook ten doel om de 

ervaringen van leerlingen vast te leggen. Het gaat hier om hoe de klas in kwestie wiskunde 

en wiskunde-integratie ervaart op school, hun motivatie voor de natuurkundelessen en de 

ervaren leerresultaten. Een vragenlijst in het bijzonder geeft een beeld van de klas als geheel 

en laat leerlingen anoniem antwoord geven, zonder dat daar een onderzoeker c.q. 

natuurkundeleraar bij zit. Samen met de interviews geeft de vragenlijst de context om de 

toetsresultaten mee te kunnen interpreteren. De vragenlijst is afgenomen in Google Forms; 

een kopie van de losse vragen staan in bijlage A3. 

 

2.3.4 Tussentoets 

De tussentoets diende om te bepalen wat de harde resultaten waren van de vakoverstijgende 

lessenserie. Het doel was om de onderzoeksklas één of twee extra opgaven te geven, als 

aanvulling op de reguliere toets, die de ontwikkeling in wiskundige vaardigheden van de 

leerlingen bij het oplossen van natuurkundevragen in kaart brengen. De tussentoets besloeg 
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het gehele hoofdstuk over elektriciteit. Er bleek echter geen ruimte op de school om de toets 

voor de hele jaarlaag aan te passen.  

 

De tussentoets moest in een les van 45 minuten te maken zijn. De toets, die werd afgenomen 

in de referentieklas, was een standaardtoets uit de methode en ging over het gehele 

hoofdstuk. Gezien de toets voor de referentieklas niet aangepast mocht worden en omdat er 

geen ruimte was om extra opgaven toe te voegen aan de toets, was ervoor gekozen om twee 

opgaven te vervangen door een zelfontworpen opgave. Hiervoor is gekozen zodat de 

vergelijking van toetsresultaten tussen de klassen mogelijk bleef. De opgave was zo 

ontworpen dat er meer wiskundig inzicht nodig is om hem op te kunnen lossen, zoals ook 

nodig was bij het maken van de werkbladen. De zelfontworpen opgave is hieronder 

weergegeven. Naast de opgave is er ook een correctievoorschrift gemaakt dat is toegevoegd 

in bijlage A4. Wegens copyright is de rest van de toets niet toegevoegd.  

 

 
STROOMDRAAD 

Een stroomdraad heeft een doorsnede van 1,0 mm2. De draad is gemaakt van koper. 

Over koper zijn de volgende gegevens te vinden in BiNaS: ρkoper = 17*10-9 Ωm en ρkoper = 

8,96*103 kg.m-3. 

  

3p   8  Bereken de weerstand van de draad bij een lengte van 25 meter. 

  

1p   9  Teken in de grafiek op de uitwerkbijlage het lineaire verband tussen de 

lengte en de weerstand zoals berekend bij vraag 8. 

 
Piet meet met een multimeter de weerstand van de stroomdraad. Het ene uiteinde van de 

multimeter sluit hij aan op de rand van de draad (0 m), het andere uiteinde sluit hij steeds 5 

meter verder aan. In tabel 1 staan meetgegevens van deze metingen. 

  

 

3p   10   Voer de volgende opdrachten uit: 

 ·     Teken in dezelfde grafiek als vraag 9 het verband tussen 

de gemeten weerstand en de lengte van de draad. 

·      Is de draad overal even dik volgens de metingen van 

Piet? Zo niet, welke gedeeltes zijn dikker en/of dunner? 

Leg je antwoord uit.          

Lengte 
(m) 

Weerstand 
(Ω) 

5 0,09 

10 0,14 

15 0,22 

20 0,31 

25 0,39 

 

 
 

Bij vraag 8 van de aangepaste toets wordt gevraagd de weerstand van een draad te 

berekenen. Het is een standaard natuurkundevraag waarbij nagegaan wordt of de leerlingen 

de benodigde formule kennen en deze kunnen toepassen. Aangezien de leerlingen van de 
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vierde jaargang van de school geen gebruik mogen maken van een BINAS tijdens 

proefwerken zijn de benodigde gegevens gegeven. Er worden twee grootheden gegeven die 

met hetzelfde symbool aangegeven worden. De leerlingen moeten een dimensieanalyse 

uitvoeren om erachter te komen welke van de twee grootheden ze nodig hebben. Er wordt zo 

getoetst of leerlingen nadenken over de natuurkunde achter de formule of dat ze hem alleen 

toepassen; dit sluit aan op het ontwerpprincipe (Tabel 1, punt 3), dat stelt dat functies 

behandeld moeten worden als modellen van relaties. 

Bij vraag 9 komt het wiskundige verband dat ook in de werkbladen behandeld is terug. Met 

behulp van het antwoord dat bij vraag 8 gevonden is, wordt gevraagd de bijbehorende grafiek 

te tekenen. De leerlingen kunnen op twee manieren op het correcte antwoord komen. De 

formule kan gebruikt worden om meerdere waarden te berekenen, deze in het assenstelsel te 

zetten en hier een lijn door te trekken of het gegeven wiskundige verband kan gebruikt worden. 

Er wordt getoetst of de leerlingen vanuit wiskunde naar de vraag kijken door het lineaire 

verband te gebruiken, of dat ze simpelweg herhaaldelijk de formule invullen. Er wordt dus 

gekeken of er signalen van transfer zijn, wat aansluit bij de analyse van de derde 

interviewsessie waar hier ook naar gekeken wordt. Hoewel de werkbladen ook gericht waren 

op het kiezen van de variabelen op de assen van het assenstelsel en de schaling van de 

waardes, is er vanwege de beperkte tijd die de leerlingen hebben, gekozen om dit te geven. 

Bij vraag 10 wordt er gevraagd meetdata te verwerken in een grafiek. Vervolgens wordt er 

gevraagd de natuurkundige betekenis van dit wiskundige verband te verklaren, dit kan zowel 

aan de hand van de grafiek als de tabel. De interpretatie van de leerlingen kan hier 

natuurkundig van aard zijn, door na te gaan wat het verband fysisch inhoudt, of wiskundig 

door naar de formule te kijken en na te gaan hoe de weerstand afhankelijk is van de gevraagde 

variabele. Er wordt getoetst of leerlingen de data puur als meetpunten zien zoals bij wiskunde, 

of dat zij nadenken over de betekenis van de afwijkingen. Bijvoorbeeld: draait het hier om een 

verandering in variabele, of betreft het een meetonzekerheid? 

 

2.3.5 Observaties 

Tijdens de lessenserie die door Van Grootel werd verzorgd, observeerde Van Woensel de 

lessen achterin de klas om een algemeen beeld te krijgen van de klas en opvallende zaken te 

noteren. Punten die hieruit naar voren komen kunnen, net als de interviews, aansluitend 

bewijs leveren voor de deelvragen. Deze observaties zijn meegenomen in bijlage B1 en zijn 

geanalyseerd in paragraaf 3.2.3. 

 

2.4 Analyse 

Voor de analyse wordt onderscheid gemaakt tussen de kwantitatieve data, namelijk de 

toetsresultaten en de gesloten vragen van de vragenlijst, en de kwalitatieve data, namelijk de 

interviews en de open vragen van de vragenlijst en de observaties. 
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2.4.1 Kwantitatieve data 

2.4.1.1 Factoranalyse vragenlijst 

Een mogelijkheid om de hoeveelheid variabelen in de vragenlijst terug te dringen om de data 

makkelijk te maken om te analyseren is het uitvoeren van een exploratieve factoranalyse op 

de meerkeuze antwoorden van de vragenlijst. Hiervoor is Microsoft Excel gebruikt 

gesupplementeerd met een pakket aan analyse functies genaamd Real Statistics. Hiermee 

kunnen de zeventien vragen gereduceerd worden tot vier factoren, waarbij 65% van de interne 

correlaties in stand is gehouden, wat goed beschouwd wordt binnen de literatuur, zie 

bijvoorbeeld Glynn et al. (2009). Deze vier factoren zijn kwalitatief opgesteld en ingedeeld, 

gebaseerd op overeenkomsten binnen de vragen; wegens de onbetrouwbaarheid van deze 

factoren zijn deze vermeld in bijlage B3.2 en verder buiten beschouwing gelaten. 

Deze analyse werd gedaan om antwoord te geven op beide deelvragen. De verwachting was 

dat de lessenserie een positieve invloed had op de motivatie en ervaren transfer. 

2.4.1.2 Toetsresultaten 

In de analyse van de tussentoets werden de resultaten van de havo 4 klas, waarbij de 

lessenserie was uitgevoerd, vergeleken met de referentieklas. Deze klas maakte de originele 

versie van de toets waarin de opdrachten 8 t/m 10, die zijn toegespitst op de wiskunde die 

aan bod kwam bij de lessenserie, geen onderdeel uitmaakten. 

Naast de toetsresultaten waren ook de gemiddelde cijfers van beide klassen voor en na de 

toets bekend. Deze toetsgegevens dienden om de onderzoeksvraag te beantwoorden. 

Hiertoe werd gekeken naar de gemiddelde resultaten, de spreiding binnen de resultaten en 

de invloed van de aangepaste vraag (zie 2.3.4). De geanonimiseerde toetsresultaten staan 

uitgewerkt in bijlage B4.1. 

 

2.4.2 Kwalitatieve data 

De kwalitatieve data beslaan de interviews, de open vragen van de vragenlijst en de 

observaties. Deze data werden geanalyseerd om de deelvragen te beantwoorden en zo te 

helpen bij de interpretatie van de toetsresultaten. 

De eerste stap in de analyse van de kwalitatieve data was het coderen van de data in 

kwantitatieve termen. Voor het verwerken van de interviews was een codeerschema 

opgesteld.  Aan de hand van het codeerschema was er een onafhankelijke analyse uitgevoerd 

door zowel Van Grootel als Van Woensel. Om de mate van overeenkomst te bepalen was de 

Cohens kappa berekend. Het codeerschema, de analyse en de bepaling van de Cohens 

kappa staan in bijlage B2. De berekende Cohens kappa komt uit op 0,35; een minimale 

overeenkomst. Het verwerken van de interviews naar het codeerschema is dus sterk 

afhankelijk van interpretaties van de verwerker en ongeschikt om er verbanden uit te halen. 

Aan de hand van de analyse is er achteraf nier teruggeblikt op het codeerschema om te 

voorkomen dat de resultaten beïnvloed zouden worden door interpretatieverschillen tussen 

beide onderzoekers. De analyse van de interviews kan wel worden gebruikt om de overige 

resultaten te ondersteunen en illustrerende voorbeelden aan te geven. 
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3 Resultaten 

3.1 Kwantitatieve data 

3.1.1 Toetsresultaten 

De cijfers die de leerlingen voor de tussentoets gehaald hebben en de gemiddelde cijfer dat 

ze voor het vak stonden voor en na de toets zijn verzameld, zowel voor de onderzoeksklas 

als voor de referentieklas. Een anoniem gemaakt overzicht van de cijferlijsten staan in bijlage 

B4.1. Hierbij is ook een overzicht gegeven van de behaalde scores per toetsopgave.  

Vooraf aan de toets waren de gemiddelden van de onderzoeksklas en de referentieklas 

respectievelijk (5,8 ± 0,8) en (5,5 ± 0,9). Het gemiddelde tussentoetscijfer van de 

onderzoeksklas is (5,0 ± 1,6); het gemiddelde van de referentieklas kwam uit op (4,5 ± 1,3). 

Er waren in beide klassen duidelijke uitschieters die ver boven of onder het gemiddelde 

scoorden, wat de grote standaarddeviatie verklaart. 

Het gemiddelde van de toetscijfers, berekend aan de hand van alleen de opgaven die 

hetzelfde zijn in beide toetsen, komen uit op (4,8 ± 1,7) voor de onderzoeksklas en (4,7 ± 1,6) 

voor de referentieklas. In dit geval is in de onderzoeksklas de aangepaste opgave niet 

meegerekend en in de referentieklas zijn de opgaven, die de aangepaste opgave in de toets 

van de onderzoeksklas heeft vervangen, niet meegerekend. In dit geval valt het verschil dus 

nagenoeg weg. Dit laat zien dat het verschil tussen de twee klassen vrijwel geheel zit in de 

aangepaste opgave. Met andere woorden: de rest van de toets is door beide klassen even 

goed gemaakt. Hierbij moet worden vermeld dat de standaarddeviatie groot is door het relatief 

lage aantal deelnemers (respectievelijk 19 en 22 leerlingen voor de onderzoeks- en 

referentieklassen). 

 

De uitwerkingen van de tussentoets die door de leerlingen van de onderzoeksklas gemaakt 

zijn, zijn gekopieerd en geanalyseerd. Een overzicht van de analyse staat in bijlage B4.2; in 

verband met privacy zijn de kopieën niet toegevoegd. Uit de uitwerkingen van de leerlingen 

zijn een aantal punten op te merken. Vraag 8 werd door bijna de helft van de leerlingen onjuist 

beantwoord door het gebruiken van de verkeerde grootheid en/of door het toepassen van de 

doorsnede in de verkeerde eenheid. Dit had beide voorkomen kunnen worden door een 

dimensieanalyse te doen, wat herhaaldelijk terug is gekomen in de werkbladen. Dit laatste is 

echter geïntroduceerd als concept op zich, niet in een context als nuttig middel om een 

antwoord te controleren. Vermoedelijk is dit waarom leerlingen dit middel niet hebben 

toegepast, ondanks dat deze vraag zich goed leent voor een dimensieanalyse. 

Bij vraag 9 heeft bijna twee derde van de leerlingen het lineaire verband gebruikt om de grafiek 

te tekenen. Sommige leerlingen hebben hierbij alleen de bij vraag 8 berekende waarde en de 

oorsprong gebruikt; anderen hebben één punt of twee punten extra berekend. Er waren ook 

leerlingen die voor elke waarde op de x-as de weerstand berekenden; zie rechte lijn in de 

grafiek van Figuur 3. Of dit veroorzaakt wordt doordat ze niet weten wat een lineair verband 

inhoudt of dat ze bijvoorbeeld onzeker zijn is niet te zeggen. Het gebruik van lineaire 

verbanden is echter meerdere malen teruggekomen in de werkbladen. Bij vraag 10 valt het 

op dat er twee duidelijk verschillende wiskundige aanpakken gehanteerd worden. Eén waarbij 

er wordt gekeken naar de toename in de tabel en een tweede manier waarbij er wordt gekeken 

naar de helling van de grafiek; zie Figuur 3 voor voorbeelden hiervan. In de werkbladen wordt 

er zowel gevraagd om verbanden uit grafieken als tabellen te halen, de leerlingen laten dus 
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geen unanieme voorkeur zien. Via beide methoden kan de oplossing gevonden worden. 

Ongeacht de wiskundige aanpak is de natuurkundige interpretatie van de getallen bij de helft 

van de leerlingen onjuist. Wat de leerlingen vinden aan de hand van een tabel of grafiek werd 

niet of onjuist aan de bijbehorende formule gerelateerd. Dit geeft aan dat een groot deel van 

de leerlingen nog niet vaardig is in het leggen van de koppeling tussen wiskunde en 

natuurkunde. Dit suggereert dat deze leerlingen niet inzien dat de representatie van gegevens, 

in de vorm van een tabel of grafiek, te koppelen is aan de bijbehorende formule, ondanks dat 

dit concept meerdere keren terugkomt in de werkbladen. Een mogelijke oorzaak hiervan is de 

manier waarop deze leerlingen nadenken over data representatie, d.w.z. dat deze leerlingen 

niet het concept gevormd hebben dat de tabel, grafiek en formule in principe alle dezelfde 

informatie bevatten. In de werkbladen is alleen meerdere keren praktisch geoefend met het 

principe dat de genoemde representaties van data in elkaar om te zetten zijn; dit is niet als 

concept behandeld, wat ertoe zou kunnen leiden dat leerlingen niet inzien wanneer dit concept 

inzetbaar is.  

Daarnaast is het mogelijk dat deze leerlingen niet zelf hebben nagedacht over deze hantering 

van formules; de oorzaak hiervoor is het gebrek aan controle inbegrip van de werkbladen 

(tegenover de factuele correctheid hiervan); door samen te werken kan men ook antwoorden 

van medeleerlingen overnemen. 

 

 

       

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Voorbeelden van werkwijzen van het oplossen van vraag tien van de tussentoets. Links geeft een voorbeeld van de 

uitwerkingen van een leerling die de vraag aan de hand van de tabel opgelost heeft, rechts van een leerling die de vraag met 

behulp van een grafiek beantwoord heeft. 

 

3.2 Kwalitatieve data 

3.2.1 Interviews 

De interviews maken duidelijk dat voor de leerlingen de wiskunde bij het vak natuurkunde 

beperkt is tot het gebruik van formules. Maar ook bij andere vakken is de wiskunde voor hen 

beperkt tot het gebruik van formules en berekeningen. Dit ondersteunt wat er door Jones en 

Roseman (2013) gesteld wordt dat schoolvakken in het algemeen veel op zich worden gezien 

door leerlingen. De lessenserie lijkt hier geen verandering in gebracht te hebben. 
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Tijdens de interviews vooraf hebben alle geïnterviewde leerlingen een losjes gedefinieerd 

beeld van de rol van wiskunde in natuurkunde. Een leerling meldt: “[Wiskunde] maakt het wel 

makkelijker, maar je kan niet niks zonder.” 

Op een enkele uitzondering nagelaten veranderde dit beeld niet in de interviews achteraf. 

Wiskunde en natuurkunde worden na de interviews nog steeds als los beschouwd, waarin 

hoogstens overlap zit wegens het rekenen. Leerlingen lieten merken dat ze wiskunde een 

handigheid vinden die nuttig kan zijn voor de natuurkunde, maar beperkten dit tot het 

rekenwerk: “Met wiskunde beheers je meer het rekenen, waardoor [de] natuurkunde 

makkelijker wordt. Daarbuiten pas je het niet echt toe.” “Nu is het veel redeneren bij 

natuurkunde, wiskunde is puur formules zonder context, natuurkunde heeft context.” 

In het uitwerken van de toetsvragen tijdens de laatste interviews lag de nadruk op twee 

leerpunten (zie 1.2): 

● Logisch redeneren vanuit meetgegevens (werkbladen 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

● Aantonen van verbanden tussen natuurkundige groot- en eenheden (werkbladen 2, 

3, 5, 6, 7) 

 

Bij het aantonen van een verband tussen de weerstand en de dikte van een draad viel het op 

dat veel leerlingen correct aangaven dat een gedeelte van de draad dikker is. De meesten 

gaven eerst een verwacht antwoord aan en kwamen pas daarna met de uitleg, bijvoorbeeld: 

“(Het) vlakker(e) stuk is dunner, omdat… weet ik niet. Nee, de draad is dikker: hoe dikker de 

draad, hoe lager de weerstand.” 

Ondanks het feit dat de laatste interviews twee weken na de tussentoets plaatsvonden, wisten 

alle geïnterviewde leerlingen de vragen even goed of zelfs beter te beantwoorden dan tijdens 

de tussentoets. Dit komt vermoedelijk doordat leerlingen hardop praatten en nadachten over 

hun uitwerkingen. 

In de mondelinge uitwerking van leerlingen valt verder op dat de te tekenen grafiek vrijwel 

uitsluitend als rechte lijn of van punt tot punt werd getekend, wat duidt op een gebrek aan 

voorkennis op dit gebied. 

Ook valt op dat slechts een van de geïnterviewde leerlingen aangaf de werkbladen te hebben 

gebruikt voor de toets voorbereiding; in plaats daarvan hielden leerlingen het met name bij het 

doornemen van de formules in het boek en oefenopgaven. 

 

3.2.2 Vragenlijst 

De volledige resultaten van de likert-vragen van de vragenlijst staan vermeld in bijlage B3.  

Uit de vragenlijst bleek dat leerlingen meenden dat er juist minder wiskunde in de lessen zat; 

de vraag: 

 

De werkbladen bevatte relatief minder rekenvragen dan normaal. Vond je dit prettig, of niet? 

Waarom wel/niet? 

 

had reacties als: 
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Klopt omdat het geen wiskunde is; 

Er zat weinig wiskunde in; 

 

Over de inhoud van de vragen, d.w.z. meer uitleggen en minder rekenen, waren leerlingen 

verdeeld. Aan de ene kant geven sommige leerlingen aan dat zij graag meer rekenvragen 

zouden zien, aangezien zij daar meer op worden getoetst. Anderzijds gaven anderen aan het 

prettig te vinden meer aan het denken gezet te worden door de opgestelde opdrachten. 

Kenmerkend zijn deze twee opmerkingen: 

 

Nee, want op de toets krijg je meer rekenvragen en heb je er dus meer moeite mee 

Het [werken met minder rekenvragen] was prettig, maar het niveau lag daardoor wel gelijk 

een stuk hoger. 

 

Verder viel op dat veel leerlingen (10/20) eenzelfde verbeterpunt noemden: gebrek aan 

klassikale uitleg. Vier leerlingen hiervan geven specifiek aan dat zij graag een korte uitleg 

zouden krijgen over het onderwerp van de les, voordat zij aan de werkbladen en practica gaan 

werken. 

 

Zoals verwacht vonden leerlingen de lessen interessanter dan reguliere lessen (15/20 

leerlingen). Leerlingen gaven aan dat zij meer met de stof bezig waren om vier redenen: het 

praktijkwerk, het inzien van de toepassing van het geleerde, het werken in groepjes en de 

afwisseling met reguliere lessen. 

De klas geeft vrijwel unaniem aan dat wiskunde gaat over rekenen en daarbuiten niet raakt 

aan de natuurkunde (17/20). Leerlingen geven ofwel aan dat wiskunde en natuurkunde geheel 

los van elkaar staan (6/20), ofwel dat wiskunde alleen te pas komt bij het rekenen (11/20). 

Slechts een enkeling benoemde dat wiskunde daarbuiten raakt aan natuurkunde (3/20). 

Leerlingen hebben niet een overkoepelend begrip over wat wiskunde precies inhoudt, en zien 

al het geleerde puur als natuurkunde. De klas heeft de beoogde transfer dus niet ervaren, 

doordat voor hen niet duidelijk was dat de link met wiskunde er was. 

 

3.2.3 Observaties 

Uit de observaties bleek in grote lijnen dat de nieuwe les vorm aanvankelijk onwennig was; 

Tijdens de eerste twee lessen waren sommige leerlingen vrij onzeker en/of onrustig en men 

leek ontevreden over het moeten uitwerken van een werkblad in iedere les. Hierbij komt dat 

de klas niet gewend was om open vragen uit te schrijven. Het werken in groepsverband bleek 

hierin erg nuttig; leerlingen discussieerden veel bij het doorwerken van de werkbladen. 

De klas leek gewend te zijn om vrijgelaten te worden tijdens het groepswerk, passend bij het 

Dalton karakter van de school; hierdoor was er echter geringe controle op het werk dat de 

leerlingen leverden, naast het feit dat de werkbladen als huiswerk golden. 
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4 Discussie & Conclusie   

Eerder onderzoek suggereert dat vakoverstijgende werkvormen tussen wiskunde en 

natuurkunde een positief effect hebben op de leerresultaten van leerlingen. Deze studies 

gaven echter geen kwantitatief bewijs van verbeterde leerresultaten. Het doel van deze studie 

was om juist de kwantitatieve invloed van een vakoverstijgende lessenserie in kaart te 

brengen, in de vorm van toetsresultaten. De resultaten geven echter aan dat er geen zichtbare 

verbetering van de leerresultaten te zien is. In dit hoofdstuk wordt kritisch gekeken naar de 

redenen achter het gebrek aan resultaat. 

Gebrek aan controle ontwerpprincipes  

Ondanks de de afgenomen interviews en vragenlijst blijkt namelijk dat de effectiviteit van de 

implementatie van de ontwerpprincipes niet afdoende controleerbaar is en in het bijzonder de 

mate waarin leerlingen nadenken over transfer tussen wiskunde en natuurkunde. Het beoogde 

nut van onderdelen, die de ontworpen lessenreeks zouden moeten onderscheiden van 

reguliere lessen, bleken niet uit de interviews en de vragenlijst. Het feit dat de gebruikte 

werkvormen werden geapprecieerd door leerlingen kan niet direct worden verbonden met alle 

ontwerpprincipes, aangezien de antwoorden van leerlingen aangaven zich, kort samengevat, 

uitsluitend richtten op de (positieve) invloed van samenwerken, praktijkwerk en het feit dat de 

vragen meer op concepten ingingen i.p.v. het uitrekenen van opgaven. Deze antwoorden 

geven aan dat slechts een deel van de ontwerpprincipes is overgekomen bij de leerlingen: 

leerlingen hebben het niet over het wiskundige karakter van de lessen. 

Daarnaast is de invloed van het feit dat er andere docenten lesgaven en er meer docenten in 

de les aanwezig waren niet meegenomen in de analyse, terwijl beiden ook invloed kunnen 

hebben gehad op de leerlingen. 

Werkbladen 

Een overkoepelend principe bij het ontwerpen van de lessenreeks is het gebruik van 

werkbladen per les. Zoals eerder uitgelegd bood het gebruik van werkbladen een praktische 

oplossing voor de docent om overzicht te houden op voortgang en het zelf nadenken over 

transfer. Er is hierbij echter niet gekeken naar de effectiviteit van werkbladen op zich voor het 

leren van leerlingen: in dit opzicht is de literatuur namelijk over het algemeen zeer negatief 

over het leerrendement bij het gebruik van werkbladen, zie bijvoorbeeld Ransom en Manning 

(2013), hoewel ander onderzoek (Podolak & Danforth, 2013) suggereert dat leerlingen het wel 

prettig vinden om met werkbladen te werken. 

Implementatie ontwerpprincipes/ leerlingen na laten denken over transfer  

De interviews, vragenlijst en observaties dienden voornamelijk ter beantwoording van de twee 

deelonderzoeksvragen over de beïnvloeding van motivatie en ervaring van transfer bij 

leerlingen. De antwoorden van de leerlingen op de vragenlijst en tijdens de interviews hebben 

duidelijk gemaakt dat leerlingen weinig tot geen besef hebben van wat wiskunde en transfer 

precies omvatten (zie 3.2.2.). Het antwoord op de deelvraag “In welke mate ervaren leerlingen 

transfer ten gevolge van de gepleegde interventie?” luidt dus: leerlingen ervaren de transfer 

helemaal niet. Hier schuilt een belangrijk ontwerpprincipe van dit onderzoek, namelijk het feit 

dat de inhoudelijke band met wiskunde niet expliciet wordt uitgelegd aan de leerling, zoals 

beschreven in hoofdstuk 2. De onzichtbaarheid van dit principe in de analyse geeft aan dat 

de leerlingen niet de gewenste gedachtegang over transfer hadden. Men kan er vraagtekens 

bij zetten of verwacht kan worden van leerlingen uit de doelgroep dat zij zelfstandig op deze 
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manier over de verkregen lesstof na kunnen denken zonder hier in enige mate bij begeleid te 

worden. Dit is op zich een reden tot onderzoek in deze richting; in dit onderzoek is impliciet 

aangenomen dat de doelgroep in staat zou zijn dusdanig zelfstandig te denken om dit terug 

te kunnen zien in de analyse. 

Motivatie 

De deelvraag “Hoe beïnvloedt de opzet van een vakoverschrijdende lessenserie de motivatie 

van leerlingen?” is ook niet goed te beantwoorden. Zowel uit observaties tijdens de lessen als 

uit de interviews blijkt dat leerlingen de lessenserie leuker vinden dan reguliere lessen. De 

leerlingen waren tijdens de lessen dan ook duidelijk actiever en gemotiveerder aan het werk 

dan tijdens reguliere lessen. Aangezien de link met wiskunde voor leerlingen niet duidelijk was 

en ook niet duidelijker werd, is het niet vast te stellen of die toename puur door de ongewone 

werkwijze tijdens de lessenserie kwam, of dat dit ook ten dele ten gevolge van de 

vakoverstijgende principes hierin kwam. De moeite van het maken van dit onderscheid was 

bij het opzetten van het onderzoek al voorzien, er was echter de verwachting dat dit uit de 

interviews gehaald kon worden. 

Aanbevelingen 

Naar aanleiding van het bovenstaande geven de onderzoekers hiermee een aantal 

aanbevelingen voor volgend onderzoek op dit gebied. 

Naast de ingezette interviews, werkbladen en observaties had het beeld dat leerlingen hadden 

over transfer beter in zicht kunnen worden gebracht door het innemen van de werkbladen, 

met name door mogelijke verschillen in uitwerkingen te bestuderen. Hier is niet voor gekozen, 

zodat de leerlingen de werkbladen thuis konden afmaken en konden gebruiken voor het 

voorbereiden op de tussentoets en als naslagwerk. 

Een tweede punt is een middel om het aanvankelijke wiskundeniveau van zowel de 

onderzoeksklas als de referentieklas vast te stellen. Dit gaat samen met de opzet van het 

onderzoek; dit onderzoek was erg gebonden aan praktische mogelijkheden ter uitvoering van 

de lessenserie, waardoor onder andere het onderzoek alleen binnen natuurkunde kon 

plaatsvinden en er destijds weinig tijd was voor de voorbereidingen van de lessenserie. 

Wegens deze omstandigheden op de school was het niet mogelijk om de toetsresultaten 

inhoudelijk te vergelijken, d.w.z. de verschillen tussen de aangepaste versie en het origineel. 

Voor een vervolgonderzoek is het aan te raden om ook de wiskundesectie bij het onderzoek 

te betrekken en om de uitvoering ook deels in de wiskundeklas plaats te laten vinden. Dit kan 

leiden tot een betere aansluiting en overlap van de vakken, waardoor de relatie tussen 

wiskunde en natuurkunde voor de leerlingen duidelijker wordt. In dit onderzoek is alleen 

gekeken naar transfer binnen de natuurkunde en de vraag of de toegevoegde wiskunde geleid 

heeft tot een verhoogde motivatie binnen het vak natuurkunde. Het is natuurlijk ook mogelijk 

dat leerlingen juist gemotiveerder zijn geworden voor de wiskundeles, doordat ze het nut van 

de wiskunde meer zijn gaan inzien ten gevolge van de lessenserie bij natuurkunde. Hier is in 

dit onderzoek geen aandacht aan besteed. 

De interviews met de leerlingen tijdens het onderzoek gaven veel inzicht in hoe de leerlingen 

in het onderzoek stonden en hoe zij het ervaarden. Het is dan ook aan te raden dit 

onderzoeksmiddel bij een volgend onderzoek wederom in te zetten. De brede formulaties van 

de interviewvragen leidden echter in veel gevallen tot meerdere mogelijke interpretaties voor 
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de onderzoekers. Deze moeilijkheid zou kunnen worden verholpen door de vragen meer toe 

te spitsen op de onderzoeksvragen. In het bijzonder bleken de interviewvragen niet geschikt 

om de oorzaak van de toegenomen motivatie in leerlingen vast te leggen, terwijl dit bij uitstek 

belangrijk is om de mogelijke effectiviteit van de gebruikte methodes in kaart te brengen. 

De analyse van de laatste reeks interviews besloeg de werkwijze van de onderzoeksgroep in 

de aangepaste toetsvraag, maar deze aanpak is niet vergeleken met de controlegroep of 

binnen de onderzoeksgroep zelf gebaseerd op verschillen in toetsresultaat. Dit deel van de 

analyse zou juist kunnen aangeven of en hoe leerlingen anders nadenken over transfer. 

 

Opzet onderzoek  

Daarnaast speelde de kleinschalige opzet ook een rol in het gebrek aan resultaten. Met name 

het lage aantal deelnemers zorgde vanzelfsprekend voor een relatief grote standaarddeviatie; 

in combinatie met de punten hierboven is het hierdoor niet mogelijk om in te zien of de 

lessenreeks een positieve invloed heeft op toetsresultaten. 

Tot slot volgt uit de interviews dat de meeste leerlingen niet of nauwelijks gebruik hebben 

gemaakt van de werkbladen bij het voorbereiden op de toets. Een mogelijke reden hiervoor is 

de lange tijd die tussen de lessenserie en de toets zat, waarbij het behandelen van de laatste 

drie paragrafen van het hoofdstuk met behulp van het lesboek ging. Ook het feit dat het boek 

leidend bleef voor de toetsstof kan hierbij een rol gespeeld hebben. 

 

Er kan geconcludeerd worden dat de onderzoeksvragen niet beantwoord kunnen worden. Dit 

onderzoek is zo ontworpen dat de beoogde resultaten vergelijkbaar zouden zijn met een 

controlegroep. Echter, er zijn bij het ontwerpen van dit onderzoek geen harde eisen gesteld 

aan zowel de controle van de effectiviteit van de leeractiviteiten voor de beoogde 

ontwerpprincipes als de controle van het leerproces van de leerlingen zelf. Het effect hiervan 

werd pas na de uitvoering van het onderzoek duidelijk, waardoor de analyse geen resultaten 

voortbracht. Er is echter wel een goed beeld gevormd van de problemen die spelen bij een 

dergelijk onderzoek, wat geleid heeft tot de bovenstaande aanbevelingen voor een eventueel 

vervolgonderzoek. Ondanks het gebrek aan resultaten leidde de uitvoer van dit onderzoek en 

de feedback van leerlingen tot een leerzame stap op dit gebied. 
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Bijlage A: Instrumenten 

A 1: Werkbladen 

Zoals beschreven in hoofdstuk 2 zijn er drie versies van de werkbladen gemaakt, één blanco 

versie, één versie waarin de uitgewerkte meetdata gegeven is en één volledig uitgewerkte 

versie. Hieronder zijn ter illustratie van het eerste werkblad (les 2) alle versies gegeven, voor 

de rest van de werkbladen is alleen de volledig uitgewerkte versie gegeven. Aangezien de 

meetdata van les 2 alleen op de eerste pagina staat, is van de tweede versie alleen de eerste 

pagina gegeven, de rest is hetzelfde als de eerste versie. 

Gezien de huiswerkopgaven aan het eind van de werkbladen voornamelijk uit de lesmethode 

komen, zijn deze vanwege copyright niet toegevoegd. 
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A 1.1 Werkblad les 2 (Blanco) 

Dit hoofdstuk gaat over elektriciteit. Deze eerste les gaan we kijken naar twee grootheden die 

belangrijk zijn in een stroomkring. 

Jullie hebben drie verschillende batterijen gekregen. Deze batterijen leveren allemaal 2,0 V. 

Toch zit er een verschil tussen deze batterijen. 

Hieronder staan twee eenvoudige stroomkringen met een lampje waarmee je de 

stroomsterkte U en de spanning I te meten. De A staat hier voor de ampèremeter en de V voor 

de spanningsmeter (of voltmeter). 

 

1) Gebruik deze stroomkringen om de stroomsterkte en spanning te meten die iedere 

van de drie batterijen levert. Noteer de waarde in de onderstaande tabel. 

 

Stroomsterkte I (A) Spanning U (V) 

  

  

  

 

2) Wat valt hierbij op? Discussieer dit met je groepsgenoten. 

 

3) Wat is het verschil tussen de drie batterijen? 
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Naast de spanning staat soms ook de capaciteit aangegeven op een batterij. De eenheid van 

capaciteit (C) is Ah of mAh. 

4) Zonder dit op te zoeken in de Binas, waar denken jullie dat de eenheden Ah en 

mAh voor staan? 

Hieronder staan de gegevens van de fabrikant van een “Ultra Power C” batterij.  

Deze batterijen hebben een capaciteit van 7750 mAh. 

 

5) Bereken de levensduur van dit type batterij voor elk van de drie stroomsterktes in 

de grafiek.  

 

 6) Waarom laat de grafiek niet spanningen zien lager dan 0.8 V? 

7) Is de capaciteit van een batterij afhankelijk van de stroomsterkte, de spanning, of 

allebei? 

 

 

 

 

 



40 
 

8) Stel de formule op voor capaciteit. Tip: denk terug aan je antwoord bij opgave 4. 

 

9) Maak een (C,t)-diagram van deze batterij met behulp van de grafiek. Denk aan je 

keuze voor de waardes in de assen. 

 

Capaciteit (C) 
(mAh) 

Tijd (t) 
(uur) 

 7750 0 

  
  

  
 

 

 

 

10) Waarom, denk je, staat de capaciteit aangegeven op een batterij in plaats van de 

stroomsterkte? 

 

11) Sluit nu twee batterijen van 1.5 V aan. Wat gebeurt er nu als je naar het lampje 

kijkt, vergeleken met een enkele 1.5 V batterij? 

12) Wat zijn de verschillen tussen stroomsterkte en spanning? 
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A 1.2 Werkblad les 2 (Meetdata) 

Dit hoofdstuk gaat over elektriciteit. Deze eerste les gaan we kijken naar twee grootheden die 

belangrijk zijn in een stroomkring. 

Jullie hebben drie verschillende batterijen gekregen. Deze batterijen leveren allemaal 2,0 V. 

Toch zit er een verschil tussen deze batterijen. 

Hieronder staan twee eenvoudige stroomkringen met een lampje waarmee je de 

stroomsterkte U en de spanning I te meten. De A staat hier voor de ampèremeter en de V voor 

de spanningsmeter (of voltmeter). 

 

1) Gebruik deze stroomkringen om de stroomsterkte en spanning te meten die iedere 

van de drie batterijen levert. Noteer de waarde in de onderstaande tabel. 

 

Stroomsterkte I (A) Spanning U (V) 

0,17 1,4 

0,18 1,5 

0,15 1,2 

 

2) Wat valt hierbij op? Discussieer dit met je groepsgenoten. 

 

3) Wat is het verschil tussen de drie batterijen? 
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A 1.3 Werkblad les 2 (Uitgewerkt) 

Dit hoofdstuk gaat over elektriciteit. Deze eerste les gaan we kijken naar twee grootheden die 

belangrijk zijn in een stroomkring. 

Jullie hebben drie verschillende batterijen gekregen. Deze batterijen leveren allemaal 2,0 V. 

Toch zit er een verschil tussen deze batterijen. 

Hieronder staan twee eenvoudige stroomkringen met een lampje waarmee je de 

stroomsterkte U en de spanning I te meten. De A staat hier voor de ampèremeter en de V voor 

de spanningsmeter (of voltmeter). 

 

1) Gebruik deze stroomkringen om de stroomsterkte en spanning te meten die iedere 

van de drie batterijen levert. Noteer de waarde in de onderstaande tabel. 

 

Stroomsterkte I (A) Spanning U (V) 

0,17 1,4 

0,18 1,5 

0,15 1,2 

 

2) Wat valt hierbij op? Discussieer dit met je groepsgenoten. 

 

3) Wat is het verschil tussen de drie batterijen? 

 

Sommige batterijen zijn voller dan anderen. 

De batterijen leveren meer stroom als ze ook meer spanning leveren. Alle 

batterijen leveren 1,5 of minder volt. 
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Naast de spanning staat soms ook de capaciteit aangegeven op een batterij. De eenheid van 

capaciteit (C) is Ah of mAh. 

4) Zonder dit op te zoeken in de Binas, waar denken jullie dat de eenheden Ah en 

mAh voor staan? 

Hieronder staan de gegevens van de fabrikant van een “Ultra Power C” batterij.  

Deze batterijen hebben een capaciteit van 7750 mAh. 

 

5) Bereken de levensduur van dit type batterij voor elk van de drie stroomsterktes in 

de grafiek.  

 

 6) Waarom laat de grafiek niet spanningen zien lager dan 0.8 V? 

7) Is de capaciteit van een batterij afhankelijk van de stroomsterkte, de spanning, of 

allebei? 

 

Ah is A (ampère) keer h (uur), dus Ah is ampère-uur. mAh is dan milliampère-

uur. 

Alleen de stroomsterkte. Dit zie je aan de eenheid (ampère-uur bevat wel 

stroomsterkte, maar geen spanning) en aan de grafiek. Afhankelijk van de 

stroomsterkte gaat de batterij namelijk korter of langer mee (zie het antwoord 

bij vraag 5). 

Onder de 0,8 V beschouwt de fabrikant de batterij blijkbaar als ‘leeg’. 

Uit de grafiek is af te lezen dat de batterij 2,9, 1,6 en 0,7 uur meegaat voor 

stroomsterktes van 1000, 1500 en 2000 mA: dan is de spanning 0,8 V. 
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8) Stel de formule op voor capaciteit. Tip: denk terug aan je antwoord bij opgave 4. 

 

9) Maak een (C,t)-diagram van deze batterij met behulp van de grafiek. Denk aan je 

keuze voor de waardes in de assen. 

 

Capaciteit (C) 
(mAh) 

Tijd (t) 
(uur) 

7750 0 

5250 2,50 

2750 5,00 

0 7,75 

 

 

 

 

 

10) Waarom, denk je, staat de capaciteit aangegeven op een batterij in plaats van de 

stroomsterkte? 

 

11) Sluit nu twee batterijen van 1.5 V aan. Wat gebeurt er nu als je naar het lampje 

kijkt, vergeleken met een enkele 1.5 V batterij? 

12) Wat zijn de verschillen tussen stroomsterkte en spanning? 

Het lampje brandt feller dan eerst. 

Hoe lang een batterij meegaat hang af van de tijdsduur én de stroomsterkte.  

 

Capaciteit (C) is het product van stroomsterkte en tijd, dus: C=I∙t  

Let op: voor de eenheid ampère-uur vul je hier dus de tijd t in uren in. 

Hoe langer een batterij stroom levert, hoe minder lang hij dit nog kan doen. 

Volgens C=I∙t kan de batterij bijvoorbeeld 7,75 uur lang 1000 mA leveren, of 

15,5 uur 2000 mA. De tabel hieronder gaat uit van een stroomsterkte van 1000 

mA. 

De stroomsterkte geeft een hoeveelheid (lading) aan, de spanning hoeveel 

energie er wordt overgedragen per die hoeveelheid lading. 
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A 1.4 Werkblad les 3 

Deze les gaan we het hebben over vermogen. In woorden uitgedrukt geeft het 

vermogen de hoeveelheid energie die per tijdseenheid wordt omgezet. We gaan 

vandaag stapsgewijs erachter komen hoe je met vermogen kan werken.  

In de onderstaande tabel staan een aantal meetgegevens voor de stroomsterkte en de 

tijd in een bepaalde stroomkring. Er is verder gegeven dat de stroomsterkte I 

gedefinieerd is als 

I = Q/t. 

Q (C) t (min) I (C/min) I (A) 

72 0,8 90 1,5 

110 1,2 91,7 1,53 

161 1,8 89,4 1,49 

219 2,5 87,6 1,46 

360 4,0 90,0 1,50 

 

1) Gebruik de tabel om de stroomsterkte I te berekenen op de gegeven 

tijdstippen. 

2) Is deze stroomsterkte constant over de gehele tijdsperiode? 

3) Hoe zou je, in woorden, de eenheid A (Ampère) kunnen uitdrukken in termen 

van lading (Q) en tijd? En andersom, hoe zou je de eenheid C (Coulomb) 

kunnen uitdrukken in termen van stroomsterkte en tijd? 

 

4) Hoeveel lading verwacht je dat er na 5,0 minuten is gepasseerd? 

 

5) Discussieer met je groepje: is nuttig is om over meerdere waarden te 

middelen, en zo ja, waarom? 

 

 

De stroomsterkte is nagenoeg constant. 

Ampère is coulomb per seconde, dus lading gedeeld door tijd. 

Coulomb is dan ampère keer seconde, dus stroomsterkte vermenigvuldigd 

met tijd. 

 

De stroomsterkte is ongeveer 1,5 A, dus per seconde passeert er 1,5 

Coulomb.  

5,0 min = 5,0 *60 = 300 s 

Dus na 5,0 min is er zo’n 300*1,5 = 450 Coulomb gepasseerd. 

 

Iedere meting heeft een meetonzekerheid. Door te middelen over meerdere 

waarden, wordt deze meetonzekerheid verkleind en heb je dus een 

nauwkeurigere waarde voor de stroomsterkte. 
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We weten nu dat stroomsterkte dus hetzelfde is als lading per tijd. Op dezelfde manier 

kan je vermogen zien als energie per tijd. 

6) Stel een formule op voor vermogen. Tip: je kan zelf symbolen kiezen om te 

gebruiken als variabelen. 

 

Vaak komen de échte namen uit andere talen. In het geval de grootheid vermogen 

wordt de letter P gebruikt, van het Engelse power. Het symbool I voor stroomsterkte 

komt van het woord intensiteit (van het Franse intensité) en de stroomsterkte U komt 

uit het Latijn (van het woord urgere, denk aan ‘urgent’). 

De eenheid voor spanning, volt (V), kan ook worden geschreven als J/C, waarin J de 

eenheid is van energie (Joule). 

7) Maak gebruik van dit feit om samen met je groepje de formule voor 

vermogen af te leiden. Tip: schrijf eerst energie (grootheid E) als functie van 

vermogen en tijd. 

 

Iets soortgelijks kan je doen voor de eenheid van vermogen, Watt (W). Je kan deze 

eenheid ook schrijven als VA (voltampère). 

8) Controleer met de formule die je gevonden hebt bij opgave 6 dat vermogen 

inderdaad het product van spanning en stroomsterkte is. 

In het dagelijks gebruik wordt vaak niet de eenheid Joule (J) maar kilowattuur gebruikt 

(kWh). In de meterkast thuis, bijvoorbeeld, wordt deze eenheid ook gebruikt.  

Vermogen is ‘energie per tijd’, dus in formulevorm is dat: 

P = E/t  

(de symbolen mag je zelf kiezen; deze symbolen worden er in de natuurkunde 

voor gebruikt.) 

 

Uit volt = J/C kunnen we afleiden dat spanning 𝑼 =
𝑬

𝑸
   of  𝑬 = 𝑼 ∙ 𝑸.  

We weten dat 𝑰 =
𝑸

𝒕
  of 𝒕 =

𝑸

𝑰
. 

Vullen we E en t in in de vergelijking 𝑷 =
𝑬

𝒕
, dan krijgen we 𝑷 =

𝑼∙𝑸

𝑸/𝑰
 

De Q’s vallen tegen elkaar weg, dus we krijgen:  𝑷 = 𝑼 ∙ 𝑰 

 

𝑷 =
𝑬

𝒕
    [𝑷] =

𝑱

𝒔
 

𝑷 = 𝑼 ∙ 𝑰 [𝑷] =
𝑱

𝑸
∙

𝑸

𝒔
=

𝑱

𝒔
 

Dus het klopt. 
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Schrijf je de formule bij opgave 7 om zodat energie los staat, d.w.z. in de vorm ‘E = …’, 

kunnen we inzien wat het verschil is tussen J en kWh. Als je in deze formule het 

vermogen invult in W (Watt) en tijd in s, krijg je de energie in Joules. 

 

9) Bereken hoeveel Joule overeenkomt met 1 kWh. 

 

Gemiddeld kost één kWh zo’n €0.22. 

10) Stel, je laat een föhn 13 minuten lang aanstaan. Dit blijkt precies €0.01 te 

kosten. Wat is het vermogen van de föhn? 

 

11) Waarom gebruikt men in de meterkast thuis liever de eenheid kWh dan J? 

 

12) Bespreek in je groepje: wat zou je allemaal kunnen veranderen aan een 

elektrisch apparaat om minder geld kwijt te zijn, terwijl je toch hetzelfde 

vermogen gebruikt? 

 

 

  

1 kWh = 1000 Wh = 1000*60*60 Ws = 1000*60*60 J = 3,6*106 J 

1 kWh is dus gelijk aan 3,6*106 J, ofwel 3,6 MJ (megajoule). 

 

€0.22 per kWh, dus €0.01 komt overeen met 
1

22
 = 0,045 kWh en 13 minuten 

komt overeen met 
13

60
 = 0,217 uur. 

P = E/t geeft P = 0,045/0,217 = 0,210 kW = 210 W 

De föhn heeft dus een vermogen van 210 W. 

 

Omdat 1 Joule heel erg weinig energie is in de praktijk, je zou dus met hele 

grote getallen moeten werken. 

 

Bijvoorbeeld: 

- Minder lang gebruiken voor dezelfde functie 

- Hoger rendement/efficiëntie, minder verlies aan warmte 
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A 1.5 Werkblad les 4 

Vandaag gaan we het rendement van een eenvoudige waterkoker bepalen. Het 

rendement geeft aan welk deel van de toegevoerde energie nuttig gebruikt wordt. Een 

automotor met een rendement van 25% zet bijvoorbeeld maar een kwart van de 

chemische energie van benzine om in bewegingsenergie. In de meeste gevallen gaat 

de rest van de energie ‘verloren’ aan warmte. 

Om het rendement van het opwarmen van water te bepalen, hebben we het een en 

ander nodig. 

 

-Thermometer 

-Weegschaal 

-Calorimeter 

-Spanningsbron (3 1,5V batterijen) 

-Verwarmingselement 

-Binas 

1)  In de vorige periode hebben jullie bij natuurkunde het gehad over 

warmteoverdracht. Welke formule hoorde hierbij? Tip: je kan dit ook 

opzoeken in de Binas. 

 

Rendement is een nieuw begrip. In woorden is rendement het deel van de energie die 

nuttig besteed wordt.  

2) Stel een formule op voor rendement. Het symbool voor rendement is η (èta). 

Wat is hier de nuttige energie, en wat is de totale energie? 

 

3) Stel samen met je groepje een plan op wat je voor én na het opwarmen zou 

moeten meten om het rendement van het koken van water te bepalen. Tip: 

denk aan de energieën die je nodig hebt om het rendement te kunnen 

berekenen: de elektrische energie die in het water gaat, en de opgenomen 

warmte.  

𝐐 = 𝐜 ∙ 𝐦 ∙ ∆𝐓  

𝛈 =
𝑬𝒏𝒖𝒕𝒕𝒊𝒈

𝑬𝒕𝒐𝒕𝒂𝒂𝒍
∙ 𝟏𝟎𝟎%. De nuttige energie is de warmte-energie die zorgt voor een 

temperatuurstijging, de totale energie is de toegevoerde elektrische energie. 

Vooraf meten: 

- Begintemperatuur T0 

- Massa van het water 

Ook vooraf moeten een stroom- en voltmeter worden aangesloten om I en U 

te meten.  

Bij het starten van de meting de stopwatch aanzetten. Na een bepaalde tijd (5-

10 min), de tijd en de eindtemperatuur Teind noteren. 
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Als je groepje klaar is met opgaves 1 t/m 3, laat dit controleren door de docent.  

4) Meet de gegevens genoteerd bij opgave 3, en noteer deze. 

 

5) Bereken het rendement van het opwarmen van water in de gegeven 

opstelling. 

 

 

6) Wat zou je kunnen doen om het rendement te verhogen? Wat is het 

maximaal mogelijke rendement? 

 

  

𝛈 =
𝑬𝒏𝒖𝒕𝒕𝒊𝒈

𝑬𝒕𝒐𝒕𝒂𝒂𝒍
∙ 𝟏𝟎𝟎% =

𝑸

𝑬𝒆𝒍𝒆𝒌
∙ 𝟏𝟎𝟎% =

𝐜∙𝐦∙∆𝐓

𝑷∙𝐭
∙ 𝟏𝟎𝟎% =

𝐜∙𝐦∙∆𝐓

𝑼∙𝐈∙𝐭
∙ 𝟏𝟎𝟎%   

𝛈 =
𝟒,𝟏𝟖

𝐉

𝐠∙°𝐂
∙𝟏𝟓𝟎 𝐠∙𝟐,𝟗 °𝐂

𝟒,𝟑 𝑽∙𝟏,𝟑 𝐀∙𝟔𝟎𝟎 𝐬
∙ 𝟏𝟎𝟎% = 𝟓𝟒%  

(Het rendement kan bij deze opstelling anders zijn: tussen de 30 en 60% is 

normaal.) 

Mogelijke verbeteringen: 

- Minder warmteverlies aan het de lucht of het bakje zelf, beter 

isolatiemateriaal 

- Hoger rendement verwarmingselement (ook is dit rendement al hoog) 

- Beter mengen/roeren 

Het maximaal mogelijke rendement is 100%. Hiervoor zou alle elektrische 

energie omgezet worden in warmte-energie om het water op te warmen. 

T0 = 22,0 °C 

Teind = 24,9 °C 

(ΔT = 2,9 °C) 

U = 4,3 V 

I = 1,3 A 

t = 10,0 min = 600 s 
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A 1.6 Werkblad les 5: Elektrische weerstand 

Als over een draad spanning staat, gaat door de draad een elektrische stroom. De negatieve 

elektronen moeten dan tussen de positieve ionen door. Maar dat gaat niet zomaar: de 

elektronen ondervinden een elektrische weerstand R in Ohm (Ω). 

 

In dit practicum gaan jullie afleiden wat er geldt voor de weerstand van een draad. De 

metingen voer je uit in tweetallen, bij het beantwoorden van de vragen overleg je in viertallen 

en vergelijk je de meetresultaten.  

 

Benodigdheden 

- Draden met verschillende doorsnedes; 

- Multimeter. 

- Binas 

 

Uitvoering 

Om de weerstanden van de draden te kunnen meten moet de multimeter op de juiste manier 

ingesteld worden.  

 

1) Bestudeer de multimeter en overleg wat de juiste instelling is voor het meten van 

spanningen, stroomsterktes en weerstanden. Laat dit controleren. 

 

Alle draden zijn even lang en zijn van hetzelfde materiaal gemaakt, het enigste verschil is de 

dikte van de draad. 

 

2) Hoe verwachten jullie dat de weerstand van de draad zal veranderen als de doorsnede 

van de draad toeneemt, waarom? 

 

3) Meet de weerstanden van de draden en zet de meetgegevens in onderstaande tabel. 

Gebruik vervolgens de meetresultaten om een grafiek te maken; denk na wat er bij de 

assen moet staan.  
 

 

Doorsnede (A) 
[*10-9 m2] 

Weerstand (R) 
[Ω] 

5,0 101,5 

7,9 67,3 

18 31,8 

49 11,0 

96 5,8 

196 3,1 

  

  

 

 

De weerstand zal afnemen. De negatieve elektronen hebben meer ruimte om 

tussen de positieve ionen door te gaan. 
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𝑹 = 𝝆 ∙
𝒍

𝑨
   

[𝑹] = Ω𝒎 ∙
𝒎

𝒎𝟐 = Ω , eenheid voor weerstand is inderdaad Ohm. 

4) Welk wiskundig verband beschrijft het verloop van de grafiek, leg uit waarom en 

waarom het niet de andere kan zijn. 

- Recht evenredig (𝑦 = 𝑎𝑥) 

- Omgekeerd evenredig (𝑦 =
𝑎

𝑥
 ) 

Kom dit overeen met je verwachtingen bij vraag 2, waarom wel/niet? 

 

Naast de doorsnede van de draad heeft ook de lengte van de draad (l [m]) invloed op de 

weerstand van de draad.  

 

5) Wat verwachten jullie dat het verband is tussen de lengte en de weerstand van de 

draad, waarom? (Zie vraag 4.) 

 

De laatste grootheid waarvan de weerstand van een draad afhankelijk is, is de soortelijke 

weerstand (ρ [Ωm]). De soortelijke weerstand is de weerstand van een draad met een lengte 

van 1 m en een doorsnede van 1 m2. De soortelijke weerstand is afhankelijk van het materiaal 

en is voor verschillende materialen te vinden in tabellen 8 t/m 10 van de Binas. 

 

6) De soortelijke weerstand is ook afhankelijk van de temperatuur van het materiaal, hoe 

wordt dit duidelijk gemaakt in de Binas? 

 

7) De formule voor het berekenen van de weerstand van een draad kan nu afgeleid 

worden. Gebruik je antwoorden op vragen 4 en 5 om de volgende formule af te maken. 

Controleer je antwoord door een dimensieanalyse te doen. 

 

 

 

 

 

 

De weerstand van de draad is omgekeerd evenredig met de oppervlakte van de 

doorsnede van de draad A. 

Een evenredig verband gaat door de oorsprong, wat zou inhouden dat wanneer de 

diameter nul is en je dus geen draad hebt, de weerstand nul zou zijn. Als er geen 

draad is om verbinding te maken heb je een onderbroken stroomkring en is de 

weerstand heel groot. Dus evenredig kan het niet zijn 

Het verband tussen de weerstand en de lengte is recht evenredig.  

Als de lengte van de draad heel kort (nul) wordt zijn de componenten in de 

schakeling direct met elkaar verbonden en heeft de lengte dus geen weerstand. 

Dus de grafiek moet door de oorsprong gaan.  

Daarnaast betekent een langere draad dat er meer positieve ionen zijn waarvan de 

elektronen weerstand ondervinden. Dus de weerstand neemt toe met de lengte. 

In de tabel in de Binas staat onder soortelijke weerstand een temperatuur waarbij 

de soortelijke weerstanden in de tabel geldig zijn. 
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A 1.7 Werkblad les 6: Wet van Ohm 

 

In deze les gaan jullie aan de gang met de wet van Ohm. 

 

1) Bespreek wat jullie nog weten over de wet van Ohm uit voorgaande jaren. 

 

 

Benodigdheden practicum 

- Voedingsbron 

- 2 Multimeters 

- Electrische weerstand met bekende grootte 

- Lampje 

- 5 Kabels 

 

Uitvoering 

1) Bespreek welk van onderstaande schakelingen correct is en maak deze na. Laat het 

controleren voordat je de voedingsbron aanzet. 

 
2) Varieer het voltage en noteer je meetdata. Bedenk met welke stappen je het voltage 

gaat varieren. (Max 8V!)  

 

3) Vervang het lampje met de weerstand en herhaal de voorgaande vraag. 

  

 

 

 

 

 

 

  

U [V] I [A] 
Weerstand 

I [mA] 
Lamp 

1,0 0,07 23,1 

2,0 0,13 31,4 

3,0 0,20 38,9 

4,0 0,26 46,1 

5,0 0,33 52,2 

6,0 0,40 57,8 

7,0 0,46 63,2 

8,0 0,53 68,2 

Spanning is stroomsterkte maal de weerstand. 

𝑼 = 𝑰 ∙ 𝑹  
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4) Verwerk je meetdata in I,U-grafieken, gebruik hiervoor bovenstaande assenstelsels. 

Trek een vloeiende lijn door de meetpunten. (Werk netjes!) 

 

5) Eén van de grafieken toont een recht evenredig verband, leidt hiervoor de vergelijking 

af (gebruik I en U). Wat is de natuurkundige betekenis van de helling, verwerk dit in je 

vergelijking. 

 

Wanneer correct uitgevoerd, kom je uit op de vergelijking voor de wet van Ohm: I = U/R. 

Wanneer er een recht evenredig verband is tussen de spanning en stroomsterkte is de 

weerstand constant en spreken we van een Ohmse weerstand.  

 

6) Stel een schakeling bevat een niet ohmse weerstand, mag de wet van Ohm dan 

toegepast worden. Leg uit. 

 

 

Naast weerstand kan er ook gesproken worden over geleidbaarheid. Geleidbaarheid (G) in 

siemens (S) is omgekeerd evenredig met de weerstand:  

 

𝐺 =
1

𝑅
 

 

 

Recht evenredig verband: 𝒚 = 𝒂 ∙ 𝒙.  Waarin 𝒂 de helling is. 

y = I; x = U  → 𝑰 = 𝒂 ∙ 𝑼 

Voor de helling is te vinden: 𝒂 = 𝟎, 𝟎𝟔𝟔 𝑨/𝑽 

Nemen we de inverse van 𝒂, dan krijgen we  
𝟏

𝒂
= 𝟏𝟓 𝑽/𝑨. Dit is precies gelijk aan de waarde 

die op de weerstand staat, dus  
𝟏

𝒂
= 𝑹  en  𝑰 =

𝑼

𝑹
. 

Ja, de helling zegt alleen iets over de grootte van de weerstand. Met behulp van de grafiek 

van de lamp (niet ohmse weerstand) is af te leiden dat voor de helling voor elk punt geldt: 

𝒂 =
𝟏

𝑹
=

𝑰

𝑼
.  

Dus de wet van Ohm 𝑼 = 𝑰 ∙ 𝑹 is zowel voor ohmse als niet-ohmse weerstanden geldig. 

y = 0.0661x
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Een goed geleidend materiaal is een geleider een nauwelijks geleidend materiaal heeft een 

hoge weerstand en heet een isolator. 

 

7) Bedenk drie voorbeelden van toepassingen van goede elektrische geleiders en/ of 

isolatoren. 

 

 

  

- Koperdraden die gebruikt worden in de snoeren tijdens het practicum zijn goede 

geleiders. De lage weerstand zorgt ervoor dat ze nagenoeg verwaarloosd mogen. 

- De kunststof rond het koper is een goede isolator, die dient als bescherming bij het 

vastpakken van de draden. 

- Op eenzelfde manier dienen rubberen handschoenen als bescherming bij het 

vastpakken van blootgelegen stroomkabels.  
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A 1.8 Werkblad les 7 + 8: Serieschakeling 

 

Dit practicum doen jullie in groepjes van vier leerlingen, waarbij er twee aan de slag gaan met 

een serieschakeling en de andere twee met een parallelschakeling. Nadat beide practica 

uitgevoerd zijn, gaan jullie je resultaten met zijn vieren vergelijken en bespreken. 

 

Benodigdheden 

- Voedingsbron 

- Multimeter 

- 2 weerstanden 

- 5 kabels 

 

Uitvoering 

In onderstaande serieschakeling met 2 weerstanden, R1 en R2, staan zes meetpunten, drie 

voor de spanningen, V1 – V3, en drie voor de stroomsterktes, A1 – A3. In de vragen hieronder 

gaan jullie elk meetpunt één voor één meten door de multimeter steeds op een andere plaats 

aan te sluiten. 

 

  
 

1) Wat denken jullie te meten bij de verschillende meetpunten, waar verwacht je de 

grootste spanning/ stroom te meten en waar de laagste, en waarom? 

 

 

2) Maak de schakeling waarbij de spanning V3 wordt gemeten na. Laat deze controleren 

voordat je de voedingsbron aanzet.  

 

3) Zet de voedingsbron aan en stel hem in zodat de voltmeter 6 V aangeeft. Verander de 

instelling van de voedingsbron gedurende het practicum niet meer. 

 

4)  Meet alle spanningen en stroomsterktes en zet ze in onderstaande tabel. 
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 Spanning (U) [V] Stroomsterkte (I) [A] 

1 2,29 142,9 

2 3,70 142,6 

3 6,0 142,1 

 

 

5) Er is een verband tussen de drie gemeten spanningen, leid deze af.  

 

 

6) Wat kan er uit de meetresultaten afgeleid worden voor de stroomsterkte?  

 

 

7) Komt wat je bij vraag 5 en 6 gevonden hebt overeen met wat jullie bij vraag 1 

geantwoord hebben? Zo niet, welke aanname deden jullie die tot een onjuiste 

voorspelling leidde? 

 

 

 

 

8) Bereken de grootte en de geleidbaarheid G1 en G2 van weerstanden R1 en R2. Noteer 

eerst de benodigde formules en zet je antwoorden in onderstaande tabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Weerstand (R) [Ω] Geleidbaarheid (G) [S] 

R1 16,1 0,0237 

R2 26,1 0,0384 

RT 42 0,062 

 

 

 

De spanning gemeten bij V1 en V2 zijn samen gelijk aan de spanning gemeten bij V3, dus 

𝑼𝟑 = 𝑼𝟏 + 𝑼𝟐 

De stroomsterkte is bij elk punt gelijk, dus 

𝑰𝟏 = 𝑰𝟐 = 𝑰𝟑 

Spanning is de hoeveelheid energie per lading. Elk component zet energie om, 

dus de spanning na elk component is lager dan ervoor. De totale door de 

componenten omgezette energie is gelijk aan de energie die de spanningsbron 

toevoegt. 

De stroom gaat door de draden heen en kan bij een serieschakeling maar een 

kant op, deze is dus voor het hele seriecircuit gelijk. 

Wet van Ohm: 𝑼 = 𝑰 ∙ 𝑹, of 𝑹 =
𝑼

𝑰
 

Geleidbaarheid: 𝑮 =
𝟏

𝑹
, of 𝑮 =

𝑰

𝑼
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De totale weerstand (RT) is de weerstand die beide weerstanden vervangt door één 

weerstand, waarbij de voedingsspanning en stroom gelijk blijft. Deze kan berekend worden 

door de spanning en stroomsterkte die gemeten is bij V3 en A3 te gebruiken. 

 

9) Bereken de waarde van de totale weerstand en de geleidbaarheid, zet deze in 

bovenstaande tabel. 

 

10) Bepaal het verband tussen de weerstandswaardes of de geleidbaarheden van de 

totale weerstand en weerstanden R1 en R2.  

 

 

11) Gebruik het bij vraag 10 gevonden verband en wat je al weet over de relatie tussen 

weerstand en geleidbaarheid om ook het andere bij vraag 10 genoemde verband af te 

leiden. 

 

 

12) Vul onderstaande tabel in. 

 

Serieschakeling Formule Betekenis 

Stroomsterkte 𝑰𝟏 = 𝑰𝟐 = 𝑰𝟑 
 

De stroomsterkte is op elke plaats in de schakeling 
even groot. 

Totale 
weerstand 

𝑹𝑻 = 𝑹𝟏 + 𝑹𝟐 De totale weerstand is gelijk aan de som van de 
afzonderlijke weerstanden. 

Spanning 𝑼𝟑 = 𝑼𝟏 + 𝑼𝟐 
 

De totale spanning is gelijk aan de som van de 
deelspanningen. 

 

 

13) Neem onderstaande tabel over van je groepsgenoten en bespreek je resultaten. 

 

Parallelschakeling Formule Betekenis 

Spanning 𝑼𝟏 = 𝑼𝟐 = 𝑼𝟑 
 

De spanning over elke weerstand is hetzelfde. 

Stroomsterkte 𝑰𝟑 = 𝑰𝟏 + 𝑰𝟐 
 

De totale stroomsterkte is gelijk aan de som van 
de takstromen. 

Totale 
geleidbaarheid 

𝑮𝑻 = 𝑮𝟏 + 𝑮𝟐 De totale geleidbaarheid is de som van de 
afzonderlijke geleidbaarheden. 

 

Gebruik de informatie uit de voorgaande twee tabellen om de volgende vraag te 

beantwoorden. 

 

Uit de tabel is af te leiden dat de totale weerstand gelijk is aan de som van de 

twee weerstanden, dus 

𝑹𝑻 = 𝑹𝟏 + 𝑹𝟐 

Toepassen van de formule 𝑮 =
𝟏

𝑹
 geeft: 

𝟏

𝑮𝑻
=

𝟏

𝑮𝟏
+

𝟏

𝑮𝟐
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Vier weerstanden staan volgens onderstaand schema aangesloten op een spanningsbron. 

De stroom door de weerstand van 200 Ω bedraagt 54,0 mA.  

Weerstand van 100 Ω noemen we R1, van 200 Ω R2 etc. 

a. Bepaal door logisch redeneren en combineren de stroom en spanning voor alle 

vier de weerstanden en de voedingsbron. 

Van R2 is de weerstand en de stroomsterkte bekent, met behulp van de wet 

van Ohm 𝑼 = 𝑰 ∙ 𝑹 is de spanning te berekenen, zie tabel.  

We weten dat voor parallelschakelingen geldt dat de spanning gelijk is, dus 

de spanning over R3 is gelijk aan de spanning over R2. Nu kan er met de wet 

van Ohm de stroomsterkte berekend worden, zie tabel. 

We weten dat bij parallelschakelingen de stromen weer bij elkaar komen in 

het knooppunt, dus de stroom door R4 is gelijk aan de som van de stromen 

door R2 en R3. Met de stroom en de weerstand bekent, is de spanning over 

R4 te bepalen, zie tabel. 

Volgens de regels voor parallelschakelingen is de spanning over R1 gelijk 

aan de spanningen over de andere weerstanden. Volgens de regels voor 

serieschakelingen is deze gelijk aan de spanning over R4 en R2 of R3, zie 

tabel.  

Deze spanning is tevens gelijk aan de bronspanning. 

De stroomsterkte van de stroom door R1 is weer te bepalen met de wet van 

Ohm, zie tabel. 

De bronstroom is gelijk aan de som van de stromen door R1 en R 4, zie tabel. 

 

b. Bereken de totale weerstand, gebruik de formules voor weerstand voor serie en 

geleiding voor parallel (zie vragen 12 en 13). 

De totale weerstand is in stappen te bepalen, beginnende met de totale 

weerstand van R2 en R3 (R23). Deze weerstanden staan parallel, dus de totale 

weerstand is: 
𝟏

𝑹𝟐𝟑
=

𝟏

𝑹𝟐
+

𝟏

𝑹𝟑
 . Hieruit volgt R23 = 120 Ω. 

(Het kan ook door eerst de geleidbaarheid te bepalen en de formules 𝑮 =
𝟏

𝑹
 

en 𝑮𝟐𝟑 = 𝑮𝟐 + 𝑮𝟑 te gebruiken.) 

R23 staat in serie met R4, voor te totale weerstand hiervan geldt R234 = R23 + 

R4. Hieruit volgt R234 = 520 Ω. 

Voor de totale weerstand van de schakeling geldt nu: 
𝟏

𝑹𝑻
=

𝟏

𝑹𝟏
+

𝟏

𝑹𝟐𝟑𝟒
. Hieruit 

volgt RT = 83,9 Ω. 

 

c. Controleer je antwoord door de totale weerstand te berekenen met de 

bronspanning en stroom. 

Wet van Ohm toepassen op de bronspanning en stroom: 

𝑹 =
𝑼

𝑰
=

𝟒𝟔, 𝟖

𝟎, 𝟓𝟓𝟖
= 𝟖𝟑, 𝟗 Ω  

Dus klopt. 
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R (Ω) U (V) I (mA) 

100 46,8 468 

200 10,8 54,0 

300 10,8 36.0 

400 36,0 90.0 

Bron 46.8 558 
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A 1.9 Werkblad les 7 + 8: Parallelschakeling 

 

Dit practicum doen jullie in groepjes van vier leerlingen, waarbij er twee aan de slag gaan met 

een serieschakeling en de andere twee met een parallelschakeling. Nadat beide practica 

uitgevoerd zijn, gaan jullie je resultaten met zijn vieren vergelijken en bespreken. 

 

Benodigdheden 

- Voedingsbron 

- Multimeter 

- 2 weerstanden 

- 6 kabels 

 

Uitvoering 

In onderstaande parallelschakeling met 2 weerstanden, R1 en R2, staan zes meetpunten, drie 

voor de spanning, V1 – V3, en drie voor de stroomsterkte, A1 – A3. In de vragen hieronder 

gaan jullie elk meetpunt één voor één meten door de multimeter steeds op een andere plaats 

aan te sluiten. 

 

  
 

1) Wat denken jullie te meten bij de verschillende meetpunten, waar verwacht je de 

grootste spanning/ stroom te meten en waar de laagste, en waarom? 

 

 

2) Maak de schakeling waarbij de spanning V3 wordt gemeten na. Laat deze controleren 

voordat je de voedingsbron aanzet. 

 

3) Zet de voedingsbron aan en stel hem in zodat de voltmeter 6 V aangeeft. Verander de 

instelling van de voedingsbron gedurende het practicum niet meer. 

 

4)  Meet alle spanningen en stroomsterktes en zet ze in onderstaande tabel. 
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 Spanning (U) [V] Stroomsterkte (I) [A] 

1 6,0 0,25 

2 6,0 0,40 

3 6,0 0,64 

 

 

5) Er is een verband tussen de drie gemeten stroomsterktes, leid deze af.  

 

 

6) Wat kan er uit de meetresultaten afgeleid worden voor de spanning?  

 

 

7) Komt wat je bij vraag 5 en 6 gevonden hebt overeen met wat jullie bij vraag 1 

geantwoord hebben? Zo niet, welke aanname deden jullie dat tot een onjuiste 

voorspelling leidde? 

 

 

 

 

8) Bereken de grootte en de geleidbaarheid G1 en G2 van weerstanden R1 en R2. Noteer 

eerst de benodigde formules en zet je antwoorden in onderstaande tabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Weerstand (R) [Ω] Geleidbaarheid (G) [S] 

R1 24 0,042 

R2 15 0,067 

RT 9,4 0,107 

 

 

Wet van Ohm: 𝑼 = 𝑰 ∙ 𝑹, of 𝑹 =
𝑼

𝑰
 

Geleidbaarheid: 𝑮 =
𝟏

𝑹
, of 𝑮 =

𝑰

𝑼
 

 

De stroomsterkte is de hoeveelheid lading (elektronen) die per seconde een 

punt passeert. Bij een splitsing van de draden zullen de elektronen gedeeltelijk 

de ene draad volgen en gedeeltelijk de andere. De stroom splits zich dus op en 

komt naderhand weer samen.  

Spanning is de hoeveelheid energie per lading. Deze is voor al de elektronen 

gelijk en zal dus ook voor beide takstromen gelijk zijn. Deze wordt echter 

minder nadat de elektronen een component gepasseerd zijn. 

 

De spanning is bij elk punt gelijk, dus 

𝑼𝟏 = 𝑼𝟐 = 𝑼𝟑 

De stroomsterktes gemeten bij A1 en A2 zijn samen gelijk aan de stroomsterkte 

gemeten bij A3, dus 

𝑰𝟑 = 𝑰𝟏 + 𝑰𝟐          
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De totale weerstand (RT) is de weerstand die beide weerstanden vervangt door één 

weerstand, waarbij de voedingsspanning en stroom gelijk blijven. Deze kan berekend worden 

door de spanning en stroomsterkte die gemeten is bij V3 en A3 te gebruiken. 

9) Bereken de waarde van de totale weerstand en de geleidbaarheid, zet deze in 

bovenstaande tabel. 

 

10) Bepaal het verband tussen de weerstandswaardes of de geleidbaarheden van de 

totale weerstand en weerstanden R1 en R2.  

 

 

11) Gebruik het bij vraag 8 gevonden verband en wat je al weet over de relatie tussen 

weerstand en geleidbaarheid om ook het andere bij vraag 8 genoemde verband af te 

leiden. 

 

 

12) Vul onderstaande tabel in. 

 

Parallelschakeling Formule Betekenis 

Spanning 𝑼𝟏 = 𝑼𝟐 = 𝑼𝟑 
 

De spanning over elke weerstand is hetzelfde. 

Stroomsterkte 𝑰𝟑 = 𝑰𝟏 + 𝑰𝟐 
 

De totale stroomsterkte is gelijk aan de som van 
de takstromen. 

Totale 
geleidbaarheid 

𝑮𝑻 = 𝑮𝟏 + 𝑮𝟐 De totale geleidbaarheid is de som van de 
afzonderlijke geleidbaarheden. 

 

 

13) Neem onderstaande tabel over van je groepsgenoten en bespreek je resultaten. 

 

Serieschakeling Formule Betekenis 

Stroomsterkte 𝑰𝟏 = 𝑰𝟐 = 𝑰𝟑 
 

De stroomsterkte is op elke plaats in de schakeling 
even groot. 

Totale 
weerstand 

𝑹𝑻 = 𝑹𝟏 + 𝑹𝟐 De totale weerstand is gelijk aan de som van de 
afzonderlijke weerstanden. 

Spanning 𝑼𝟑 = 𝑼𝟏 + 𝑼𝟐 
 

De totale spanning is gelijk aan de som van de 
deelspanningen. 

 

 

Gebruik de informatie uit de voorgaande twee tabellen om de volgende vraag te 

beantwoorden. 

 

Uit de tabel is af te leiden dat de totale geleidbaarheid gelijk is aan de som van 

de geleidbaarheden van de twee weerstanden, dus 

𝑮𝑻 = 𝑮𝟏 + 𝑮𝟐 

 

Toepassen van de formule 𝑮 =
𝟏

𝑹
 geeft: 

𝟏

𝑹𝑻
=

𝟏

𝑹𝟏
+

𝟏

𝑹𝟐
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Vier weerstanden staan volgens onderstaand schema aangesloten op een spanningsbron. 

De stroom door de weerstand van 200 Ω bedraagt 54,0 mA.  

Weerstand van 100 Ω noemen we R1, van 200 Ω R2 etc. 

a. Bepaal door logisch redeneren en combineren de stroom en spanning voor alle 

vier de weerstanden en de voedingsbron. 

Van R2 is de weerstand en de stroomsterkte bekent, met behulp van de wet 

van Ohm 𝑼 = 𝑰 ∙ 𝑹 is de spanning te berekenen, zie tabel.  

We weten dat voor parallelschakelingen geldt dat de spanning gelijk is, dus 

de spanning over R3 is gelijk aan de spanning over R2. Nu kan er met de wet 

van Ohm de stroomsterkte berekend worden, zie tabel. 

We weten dat bij parallelschakelingen de stromen weer bij elkaar komen in 

het knooppunt, dus de stroom door R4 is gelijk aan de som van de stromen 

door R2 en R3. Met de stroom en de weerstand bekent, is de spanning over 

R4 te bepalen, zie tabel. 

Volgens de regels voor parallelschakelingen is de spanning over R1 gelijk 

aan de spanningen over de andere weerstanden. Volgens de regels voor 

serieschakelingen is deze gelijk aan de spanning over R4 en R2 of R3, zie 

tabel.  

Deze spanning is tevens gelijk aan de bronspanning. 

De stroomsterkte van de stroom door R1 is weer te bepalen met de wet van 

Ohm, zie tabel. 

De bronstroom is gelijk aan de som van de stromen door R1 en R 4, zie tabel. 

 

b. Bereken de totale weerstand, gebruik de formules voor weerstand voor serie en 

geleiding voor parallel (zie vragen 12 en 13). 

De totale weerstand is in stappen te bepalen, beginnende met de totale 

weerstand van R2 en R3 (R23). Deze weerstanden staan parallel, dus de totale 

weerstand is: 
𝟏

𝑹𝟐𝟑
=

𝟏

𝑹𝟐
+

𝟏

𝑹𝟑
 . Hieruit volgt R23 = 120 Ω. 

(Het kan ook door eerst de geleidbaarheid te bepalen en de formules 𝑮 =
𝟏

𝑹
 

en 

𝑮𝟐𝟑 = 𝑮𝟐 + 𝑮𝟑 te gebruiken.) 

R23 staat in serie met R4, voor te totale weerstand hiervan geldt R234 = R23 + 

R4. Hieruit volgt R234 = 520 Ω. 

Voor de totale weerstand van de schakeling geldt nu: 
𝟏

𝑹𝑻
=

𝟏

𝑹𝟏
+

𝟏

𝑹𝟐𝟑𝟒
. Hieruit 

volgt RT = 83,9 Ω. 

 

c. Controleer je antwoord door de totale weerstand te berekenen met de 

bronspanning en stroom. 

Wet van Ohm toepassen op de bronspanning en stroom: 

𝑹 =
𝑼

𝑰
=

𝟒𝟔, 𝟖

𝟎, 𝟓𝟓𝟖
= 𝟖𝟑, 𝟗 Ω  

Dus klopt. 
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R (Ω) U (V) I (mA) 

100 46,8 468 

200 10,8 54,0 

300 10,8 36.0 

400 36,0 90.0 

Bron 46.8 558 
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A 2: Interviews 

A 2.1: Interviewsessie 1 

Tijdens de interviews voorafgaande aan de lessenserie zijn de volgende vragen gesteld: 

-   Wat vind je van natuurkundelessen in het algemeen? 

- Gebruik je veel wiskunde tijdens de natuurkundelessen en huiswerk? Zijn sommen 

anders? 

-   Pas je wiskunde ook toe buiten formules? 

-   Welke rol speelt wiskunde voor jou in de natuurkunde en andere vakken? 

-   Is er veel aansluiting tussen natuur- en wiskunde B (is het nodig)? 

 

A 2.2: Interviewsessie 2 

Tijdens de interviews voorafgaande aan de laatste les van de lessenserie is de volgende 

vragenlijst gebruikt. 

-   Wat vond je in het algemeen van de natuurkundelessen de afgelopen twee weken? 

-   Wat vond je van de soorten opgaven in vergelijking tot rekenvragen? 

-   Heb je het gevoel dat je de stof beheerst? 

- Gebruikte je veel wiskunde tijdens de natuurkundelessen en huiswerk de afgelopen twee 

weken? Zijn de sommen naar jouw indruk anders? 

-   Paste je wiskunde ook toe buiten formules? (Zo ja, hoe?) 

-   Wat is de toepasbaarheid de gebruikte aanpak bij andere vakken? 

-   Is er veel aansluiting tussen natuur- en wiskunde B (is het nodig)? 

-   Wat is de toegevoegde waarde van wiskunde in natuurkunde? 

 

A 2.3: Interviewsessie 3 

De volgende vragen werden gesteld aan leerlingen enkele weken na het maken van de 

tussentoets: 

-  Hoe zijn de afgelopen lessen na ons onderzoek verlopen? 

-  Heb je het gevoel dat je de stof beheerst? (Wat is de reden voor juist die aanpak?) 

-  Hoe heb je je voorbereid op de toets: met de werkbladen, het boek, anders? 

- Wat is je denkproces bij het maken van deze opgave (opgaven 8 t/m 10 uit de 

tussentoets?) (Hierna de leerling zijn/haar gedachtenproces laten verwoorden.) 
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A 3: Vragenlijst 

Hieronder volgt een overzicht van de vragenlijst zoals die door de leerlingen is ingevuld.  

De vragen zijn digitaal afgenomen met behulp van Google Forms:  

https://docs.google.com/forms/d/1WaYFQl9PEI5x1q24BJ7TdZZBrLmkJqJImzHbL4e5fx0/edi

t?usp=sharing 

 

Bij de meeste vragen konden de leerlingen hun mate van overeenstemming aangeven waarbij 

1 staat voor helemaal oneens en 4 helemaal eens, dit is hieronder weergegeven met een 1-

4. Wanneer dit niet bij de vraag aangegeven staat, was het een open vraag. 

 

 

Evaluatie Onderzoek Lessenreeks H4 
 

De afgelopen zeven lessen maakten onderdeel uit van een onderwijsonderzoek. Deze 

vragenlijst gaat over wat jij vindt van deze lessenreeks, waarin natuurkundelessen op een 

andere manier werden verzorgd. Alle antwoorden zijn anoniem. Bedankt voor het invullen! 

 

Wat denk je dat het doel is van dit onderzoek? 

 

Ik vond deze lessen interessanter dan een reguliere natuurkundeles. (1-4) 

 

Ik zou meer hebben geleerd als ik alleen zou hebben gewerkt. (1-4) 

 

Ik ben nu gemotiveerder om te werken aan natuurkunde. (1-4) 

 

Ik vond het onduidelijk wat het doel was van veel opdrachten. (1-4) 

 

Er werd in de werkbladen veel kennis van mij verwacht. (1-4) 

 

Ik vond het nuttig om in de les te discussiëren over de opdrachten met mijn 

groepsgenoot/groepsgenoten. (1-4) 

 

De vragen op het werkblad waren te moeilijk. (1-4) 

 

De huiswerkvragen waren te moeilijk. (1-4) 

 

Ik had voldoende voorkennis om alle werkbladen en het huiswerk daarbij te kunnen maken. 

(1-4) 

 

Ik voel me goed voorbereid om een toets te maken over dit onderwerp. 

Ik begrijp de behandelde stof. (1-4) 

 

Vergeleken met reguliere lessen, werd ik in de afgelopen lessen meer aan het denken gezet. 

(1-4) 

 

Ik zou meer moeten oefenen met opgaven om me goed voor te bereiden op de toets. (1-4) 

https://docs.google.com/forms/d/1WaYFQl9PEI5x1q24BJ7TdZZBrLmkJqJImzHbL4e5fx0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1WaYFQl9PEI5x1q24BJ7TdZZBrLmkJqJImzHbL4e5fx0/edit?usp=sharing
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De afgelopen lessen waren nuttiger dan reguliere lessen. (1-4) 

 

Ik zou graag vaker op deze manier les krijgen in natuurkunde. (1-4) 

 

Ik denk dat ik op de toets een beter punt ga halen dan een klas die reguliere lessen heeft 

gevolgd. (2 = ik verwacht geen verschil.) (1-4) 

 

Ik gebruik zaken die ik leer bij natuurkunde ook bij andere vakken. (1-4) 

 

De werkbladen bevatte relatief minder rekenvragen dan normaal. Vond je dit prettig, of niet? 

Waarom wel/niet? 

 

Gebruik je wiskunde in de natuurkunde, buiten het gebruik van formules?  Zo ja/nee, hoe 

precies? 

 

Gebruik je zaken die je leert bij natuurkunde in je dagelijkse leven? Zo ja, hoe? 

 

Tijdens de lessen waren er vaak drie docenten aanwezig. Wat vond je hiervan, had het invloed 

op de lessen? 

 

Wat vond je het beste aan de afgelopen lessenreeks? 

 

Wat zou je verbeteren aan de lessenreeks? 

 

Heb je verder nog opmerkingen of feedback over dit onderzoek? 
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A 4: Tussentoets 

Gezien de tussentoets uit de methode van systematische natuurkunde komt, is deze niet 

toegevoegd in de bijlage. Hieronder staat alleen het correctievoorschrift van de zelfontworpen 

opgave. De opgave zelf wordt in paragraaf 2.3.4 behandeld. 

 
STROOMDRAAD 

Een stroomdraad heeft een doorsnede van 1,0 mm2. De draad is gemaakt van koper. 

Over koper zijn de volgende gegevens te vinden in BiNaS: ρkoper = 17*10-9 Ωm en ρkoper = 

8,96*103 kg.m-3. 

 

UITWERKING OPGAVE 3 

3p 8 Bereken de weerstand van de draad bij een lengte van 25 meter. 

Antwoord:  

𝑅 =
𝜌𝑙

𝐴
 

invullen geeft  

𝑅 =
17 ⋅ 10−9 ⋅ 25

1,0 ⋅ 10−6
= 0,43 𝛺 

 

1 punt voor toepassen formule 

1 punt gebruik juiste grootheid 

1 punt voor complementeren van de berekening.  

0 punten berekenen van alleen het antwoord; dit is te herleiden uit de volgende opgaven. 

 

1p 9 Teken in de grafiek op de uitwerkbijlage het lineaire verband tussen de lengte en de 

weerstand zoals berekend bij vraag 8. 

Antwoord: 

 
1 punt als de leerling een rechte lijn tekent die vanuit de oorsprong eindigt in (25m; 0,43±0.01Ω). 
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3p 10 Teken in dezelfde grafiek als vraag 9 het verband tussen de gemeten weerstand en de 

lengte van de draad.  

Antwoord: 

 
1 punt voor het tekenen van een vloeiende lijn (hier in het rood);  

 

• Is de draad overal even dik volgens de metingen van Piet? Zo niet, welke gedeeltes zijn dikker 

en/of dunner? Leg je antwoord uit. 

 

Antwoord: Volgens 𝑅 =
𝜌𝑙

𝐴
 is de weerstand omgekeerd evenredig met de diameter, dus de weerstand 

is hoger bij een dunnere draad en omgekeerd. De draad is dikker tussen de 5 en de 10 meter, want de 

weerstand neemt daar minder toe met een toenemende lengte. Over de rest van de lengte van de 

draad neemt de weerstand nagenoeg gelijk toe met de berekende waarde, dus hier is de draad even 

dik als in de berekening (1,0 mm2). 

 

Of: 

 

De helling van de grafiek is gelijk aan 
𝜌

𝐴
, dus een kleinere helling betekent een grotere doorsnede. 

Tussen 5 en 10 meter is de helling lager, dus zit daar een verdikking in. 

 

1 punt voor dikker tussen 5 en 10 (15) meter. 

1 punt voor de uitleg waarbij relatie tussen weerstand en oppervlakte/diameter van de draad 

wordt genoemd.  
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Bijlage B: Analyse/ Resultaten 

B 1: Observaties 

Hieronder is een overzicht gegeven van de notities van de observeerder van de lessen. 

 

Les 2 

- Reguliere docent doet openingswoord 

- Leerlingen weerstand t.o.v. werkbladen 

- TOA eerst voor meters, rode/ zwarte draden 

- Practicum is leuk 

- Men weet nog wat van de 2de 

- Lln focusseren op proeven, niet zozeer de opgave op het blad 

- Veel verschillende manieren om batterijen aan te sluiten 

- Misconcept: Ah is “ampère per uur” 

- Onduidelijkheid waartoe ze moeten werken 

- H4 ‘gelooft’ je al snel 

- maar is wel flexibel 

- Opgave 11 niet iedereen gemeten 

 

Les 3 

- Telefoontas, vragen voor zelfde/andere groep 

- Geklooi met plaatsen 

- Onduidelijkheid (C,t)-grafiek, te open gesteld? Uitleg dat C af kan nemen en geen 

constante is ontbreekt 

- Veel scaffolding nodig 

- Leerling trekt een pijl van opdracht 1 (tabel) naar opdracht 3 (leg in woorden uit) 

- In woorden uitleggen is onwennig 

- Klas is helemaal niet ‘tegen’, maar wel heel erg vrij 

- Gebrek aan controle werken; veel geklets 

- Lijkt niet met de stof op zich te maken te hebben; houding klas? 

- Ook onduidelijkheid opgave. 6/8: erg open vragen voor havo. 

- Formule uit tekst halen zien ze niet 

- Leerlingen willen weten wat het antwoord is, niet de weg ernaartoe 

- Voortgang verschilt sterk; aandacht snel weg (H4 of vrijdagmiddag?) 

- Aanpassen: geeft ze “spanning in E/Q i.p.v. eenheid J/C 

- Groepjes groot? 

- Toegevoegde waarde samenwerken deze les? ⇒ wel bij 6t/m8 

- Ik zie een leerling alleen doorwerken, los van zijn groepje 

- Heel veel en lang aandacht voor een groepje met vragen; Monopolie van aandacht 

- Reguliere docent: huiswerk verschuiven naar later (ma) 

- Een enkeling grijpt naar het boek 

- Klassikaal afsluiten: duurt even voor klas stil is 

- Capaciteit hangt niet af van spanning - klas stil, een enkeling wist het nog, 90% 

lette echt niet op 

 

Les 4 
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- Opstelling van tevoren klaargezet i.v.m. tijdsdruk 

- Om dezelfde reden iedereen 150 ml, 5-10 min meter 

- Veel zelfstandig 

- Liep vrij soepel; ⅚ groepjes af 

 

Les 5 

- Verzet naar plein gedoe regelen 

- Lln lijken gewend te zijn aan andere werkvormen 

- Gebruik multimeter om weerstand te meten is het moeilijkst 

- Moeite aflezen, factoren 10-100-1000 gaan mis 

- Lln nemen initiatief: groepje had deels dezelfde plank 

- Ik loop langs, vragen dan zelf 

- Ook omrekenen mm2 → m2  

- Bananenstekkers stacken blijft leuk 

- Lln vroeg “klaar”; vinden vrij snel dat ze genoeg gedaan hebben 

- Laatste 5 a 10 min laten gaan 

- Met name mobieltjes 

 

Les 6 

- Wederom gedoe regelen practicumspullen; TOA neemt het in mijn ogen niet helemaal 

serieus 

- Veel hulp nodig bij opzet → ook door werkblad, “eerste controle dan kabels” 

- Lampje aandraaien 

- Arbeidsintensieve les voor docent/TOA 

- Lln denken (relatief) veel na deze les 

- Sommige snel klaar met meten (+/- 30 min) 

- Iedereen is bezig; lesdoelen hier zeker behaald 

 

Les 7 

- Ll pakt mobiel terug uit telefoontas, valt docent niet op 

- 2/2 splitsing niet logisch geregeld (Nu linkerhelft/ rechterhelft) 

- Reguliere docent nodig om stil te krijgen (“6V, anders kapot”) 

- Metingen iedere keer opnieuw is (verwacht) verwarrend 

 

Les 8 

- Chaos: lln in ander lokaal; VIL, vragenlijst en ook nog serie/parallel doorwerken 

- Meesten werken serieus aan vragenlijst, sommigen overleggen 

- Idee dat natuurkunde alleen “harde formules” zijn, niet een manier van denken 

- Fut is eruit voordat de meeste aan de werkbladen zitten 

- Indruk klas: erg open naar docent, maar docent stuurt gedrag lln niet genoeg 
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B 2: Interviews 

B 2.1: Reacties interviews 

B 2.1.1: Interviewsessie 1 

- Wat vind je van natuurkundelessen in het algemeen? 

1. Moeilijk op te blijven letten, moeilijk bij te benen – moet interessant blijven. Alleen maar berekening 

worden snel niet interessant. 

2. Ik vind het interessant, heb nooit zoveel moeite erin gestoken maar doe nu meer moeite + interesse 

(doubleur). 

3. Zelfstandig werken fijn. Sturing docent nodig – veel gepraat in de les. Sommige hoofdstukken 

interessant – krachten, vectoren wel maar soortelijke warmte niet. 

4. Meestal wel leuk, interessant. Zelf werken is ook fijn. 

5. Leuk vak, soms wel moeilijke onderwerpen, dan lastig. 

6. Prima les qua uitleg. Natuurkunde is niet echt m’n ding, maar ik verveel me niet. 

- Gebruik je veel wiskunde tijdens de natuurkundelessen en huiswerk? Zijn sommen anders? 

1. Niet hetzelfde, maar wel de basis (formules). 

2. Valt mee. Je gebruikt formules, niet veel meer dan dat. Formules invullen. Soort opgaven: niet zoals 

wiskunde, meer variatie. 

3. Bij formules wel. 

4. Veel berekenen (soortelijke warmte). Sommen zijn anders – wiskunde echt met getallen, 

natuurkunde met standaardformules. 

5. Redelijk wat, rekenen en wiskunde, maar vind ik leuk, mag meer wiskunde wat mij betreft. 

6. Nee, niet echt. Verschillen sommen: wiskunde minder in formulevorm, meer getallen.  

- Pas je wiskunde ook toe buiten formules? 

1. Nee, niet echt. 

2. Niet echt. 

3. Nee. 

4. Volgens mij niet. 

5. Eigenlijk niet. 

6. n.v.t. 
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- Welke rol speelt wiskunde voor jou in de natuurkunde en andere vakken? 

1. Bij andere vakken: bij economie en scheikunde ook. 

2. Biologie niet. Scheikunde wel heel veel, meer dan bij natuurkunde. 

3. Bij scheikunde, mol, molariteit. Ik probeer het te vermijden. 

4. Grote rol, beredeneren en berekenen bij economie/scheikunde. 

5. Bij economie en scheikunde, makkelijker rekenen met formules, met name wiskunde. 

6. Bij scheikunde enz. wel rekenvaardigheden. “De echte wiskunde blijft wel bij wiskunde.” 

- Is er veel aansluiting tussen natuur- en wiskunde B (is het nodig)? 

1.Kan ook zonder, je hebt vooral de formules. Je kan ook de getallen invullen zonder de wiskunde. 

2. Je hebt het nodig. Je gebruikt indirect toch wel grafieken, lijnen enz. 

3. Maakt het wel makkelijker. Maar je kan niet niks zonder. 

4. Het is zeker handig. Het zou wel zonder kunnen. 

5. In H3 had je minder formules. Formule benaderen bij wiskunde pas je ook toe in de natuurkunde. 

6. Kan wel, met genoeg oefening voor het rekenen zelf. 

 

B 2.1.2: Interviewsessie 2 

- Wat vond je in het algemeen van de natuurkundelessen de afgelopen twee weken? 

1. Fijn/leuk om praktisch bezig te zijn, doen we niet vaak. Boek is meer saai. Zelf doen is fijner, leer ik 

meer bij. Heb wel alles gehad. Ben meer bezig met z’n tweeën was nuttig, goed samengewerkt. 

2. Heel veel zelfstandig werken vind ik wel leuk. Veel aan ons overgelaten, vind ik wel fijn. Verder geen 

uitleg, moest je zelf achteraan. Voor sommigen lastig, ik vond het wel fijn, zelfinitiatief tonen om 

mensen aan te spreken. 

3. Ik vond het wel een leuke manier van werken, meer praktisch. 

4. Wel leuk, meer in een groepje. Samen werken nuttig. 

5. Veel verbetering t.o.v. Grootel alleen lesgeven. – Ik vind dat de klas op een leuke manier bij de les 

werd betrokken, je leert actief. Zelf aan de slag werkt na 15 minuten niet. Op deze manier in groepjes 

werken is fijn.  

6. Ik vond het wel leuk, normaal veel theorie. Nu in de praktijk goed te zien hoe het zit. In de praktijk 

werken is fijn. Groepswerk alleen fijn als de groepsgenoot ook wil werken. 
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7. Wel anders. Ik vond het leuker dan normale lessen, je bent zelf dingen aan het doen, niet alleen 

luisteren. Prettig om in groepjes te werken, zelf leer je ook meer. (Meer gestimuleerd als je zelf bezig 

bent. Bij hw maken ligt iedereen ergens anders.) 

- Wat vond je van de soorten opgaven in vergelijking tot rekenvragen? 

1. Niet denderend moeilijk, maar wel goed. Je moest er wel iets voor doen, en het was duidelijk – 

alleen hoe je het moest doen moest je zelf bedenken. 

2. Heel veel zelf inschattingsvragen, elk antwoordblad leek op een antwoordblad. Vond ik leuk om te 

doen. 

3. Wat leuker, meer uitdagend. 

4. Wat moeilijker. Moest er vooral meer bij nadenken. 

5. Beter aansluiten op hetgeen waar je mee bezig bent. De theorie wel wat wazig vergeleken met het 

boek. Wel duidelijk wat je moest doen, goed stap voor stap. 

6. Veel berekenen, wel leuk. Sommige vragen snapte ik niet helemaal, wel lastig. 

7. Soms moeilijker, wel meer uitdaging waardoor je het beter snapt. 

- Heb je het gevoel dat je de stof beheerst? 

1. Ja, daar hebben de lessen me geholpen. Echter ben ik wel doubleur. 

2. Sommige gedeeltes zeker – serie/parallel, volt/ampère wel. Maar capaciteit bijvoorbeeld is lastig. 

3. Jawel. 

4. Jawel, leggen van verbanden lastig. 

5. Ik moet er zelf thuis wel nog wat aan doen, maar ik heb meer uit de les gehaald dan voorheen. 

6. Veel beter dan normaal, vanwege praktijk. Moet nog wel flink gaan leren. 

7. Door zelf bezig te zijn, begrijp ik het beter. Met puur uitleg doe je er zelf niks mee. 

- Gebruikte je veel wiskunde tijdens de natuurkundelessen en huiswerk de afgelopen twee weken? 

Zijn sommen anders? 

1. Ja, veel meer. (Zie volgende vraag) 

2. Zonder wiskunde had ik ook veel gekund. Sommige opdrachten focussen echt op de formules zelf. 

3. Niet in het bijzonder. Verschil in opgaven: nu meer inzichtvragen. 

4. Omschrijven van formules.  

5. Misschien formules. Opgaven: op dezelfde manier wel goed, praktisch. 

6. Ja, vooral in werken met praktijk (toepassen). Sommen verder niet anders. 
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7. Met wiskunde kan je formules toepassen/omschrijven, verder niet.  

- Paste je wiskunde ook toe buiten formules? (Zo ja, hoe?) 

1. Constant formules omschrijven, invullen, gebruiken. Maar met name formules. 

2. Alleen formules. 

3. Nee, niet echt. 

4. Nee. 

5. – 

6. Nee, puur op formules. 

7. Zie hierboven 

- Toepasbaarheid dit soort wiskunde/aanpak bij andere vakken 

1. Bij wiskunde ligt hier niet de focus op – je kan dit ook toepassen bij andere vakken 

2. Molrekenen etc. bij scheikunde past dit ook goed. Bij economie evt. ook wel. Bij wiskunde lastig: 

moeilijk onderzoek bij te halen. 

3. Bij andere vakken minder belangrijk om op deze manier te werken: andere zaken spelen een grote 

rol. 

4. Ja, wel toepasbaar. 

5. Economie lastig: natuurkunde is meer een vak dat je moet ZIEN en DOEN om het te begrijpen, 

praktijk belangrijk. 

6. Ja, denk ik wel. Vooral bij scheikunde als je bezig bent. Leer beter bij praktijkwerken. 

7. Bij economie is puur leren en kennen, bij scheikunde zie ik het wel, ook hands-on bezigheid. 

- Is er veel aansluiting tussen natuur- en wiskunde B (is het nodig)? 

1. Nee. Veel overlappende stof, maar we zijn nu bij wiskunde met heel iets anders bezig. (Eerder dit 

jaar. Wel bij wiskunde B, specifiek.) 

2. Qua rekenwerk wel, de rest is erg anders. Werken met grafieken, of dat lineair/exponentieel is e.d. 

wel. Het oplossen van vergelijkingen totaal anders. 

3. Nee, niet zozeer. 

4. Tot nu toe niet. 

5. Sommige punten wel: lessen veel dezelfde opbouw (uitleg, zelf werken). 

6. Dat valt mee. Natuurkunde rekenen is wel anders: vooral standaardformules toepassen. 

7. De basis is hetzelfde, maar natuurkunde gaat een andere kant op. 
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- Wat is de toegevoegde waarde van wiskunde in natuurkunde? 

1. Het gaat een stuk sneller, je weet hoe je omgaat met getallen en formules in het algemeen. 

2. Ligt aan je vervolgopleiding, ik ga er niet veel mee doen. Is veel basiskennis, krachten en zo mee 

werken, praktijknut, serie/parallel. 

3. Als je met wiskunde opgaven maken, kan je ze toepassen bij moeilijkere natuurkundeopgaven. 

4. Inhoud/opp berekenen, rekenwerk.  

5. Werken met formules. Nu is het veel redeneren bij natuurkunde, wiskunde is puur formules zonder 

context, natuurkunde heeft context. 

6. Moeilijk te zeggen. Ik zou zonder wiskunde wel natuurkunde doen. Het is niet alsof je zonder 

wiskunde niet zou kunnen rekenen.  

7. Met wiskunde beheers je meer het rekenen, waardoor natuurkunde makkelijker wordt. Daarbuiten 

pas je het niet echt toe. 

 

B 2.1.3: Interviewsessie 3 

- Hoe zijn de afgelopen lessen na ons onderzoek verlopen? 

1. v. d. Bank afwezig; veel zelfstandig werk, weinig uitleggen; bij ons meer praktijk, toen meer je weet 

de theorie, dus ga opdrachten maken. 

2. Heel anders; zelf fijner om meer zelf te oefenen en zelf te maken i.p.v. klassikaal; klassikaal eerst 

vind ik fijn en DAARNA doen. 

3. Veel vrije les, veel zelfstandig werken. Had een slecht punt. 

4. Weet ik niet echt meer; niet echt anders, standaard lessen. 

5. Wel goed. Standaard lessen. Vond ik fijner; meer uitleg, die miste ik eerder. 

- Heb je het gevoel dat je de stof beheerst? 

1. Nee 

2. Eerst niet, tussentoets had ik 4.3; oom had geholpen, nu iets beter. 

3. Nee. 

4. Ja, ik vind van wel; formules zitten er niet goed in. 

5. Ja. 

- Welke stappen neem je bij het oplossen van een natuurkunde vraag? 
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1. De vraag lezen; wat moet ik uitrekenen; welke formule heb ik nodig, gegevens zoeken en dan 

uitwerken. 

2. Wat is er gegeven, welke formule hoort erbij, dan welke eenheden er gevraagd worden, formule 

invullen en kijken of je antwoord hebt gegeven op de vraag. 

3. Eerst gegevens, dan formules noteren, kijken welke formules je nodig hebt. Dan berekenen. 

4. Eerst gegevens verzamelen, dan kijk ik wat ik moet berekenen en welke formule ik nodig heb, dan 

bereken ik het. Verder geen controle. 

5. Eerst naar de eenheden, en welke formules ik zou kunnen gebruiken. Dan invullen. Kijkt terug of 

antwoord logisch is. 

- Hoe heb je je voorbereid op de toets: met de werkbladen, het boek, allebei? 

1. Eerst boek doorlezen, werkbladen doorgekeken: wat vond ik toen logisch? Daarna een paar 

opgaven gemaakt, misschien lukt het. 

2. Het boek doorgelezen, formules stampen want ik snapte het niet; achteraf verkeerde keuze, ook te 

laat begonnen. 

3. Boek gebruikt; formules geleerd, in de opgaven kijken hoe je; toets had andere soort opgaven dan 

het boek. 

4. Boek een keer doorgelezen. Vooral naar de tekst gekeken. 

5. Alle opgave van de oefentoets en het boek. Alle formules opzoeken en hoe je ze toepast uit het 

boek halen. 

- Wat is je denkproces bij het maken van deze opgave (opgave 3 uit de toets)? 

(N.B. leerling heeft de grafiek op het moment niet voor zich, dus antwoord nu en gegeven op de toets 

kan afwijken.) 

1. Gegevens opschrijven; formule opschrijven over weerstand draad (bij 10); toen eenheden 

omwerken; ingevuld 

Gewoon een rechte lijn getrokken, mijn weerstand kwam niet uit. 

Eerst al de punten in de grafiek zetten met punten, dan een rechte lijn erdoor (dacht ze dat het een 

meetfout is?); toen opgeschreven dat een gedeelte dikker was; de weerstand neemt niet evenveel 

doe dus draad is dikker. 

2. Gegevens opschrijven; soortelijke weerstand R=Rho*l/A opschrijven, je hebt weerstand nodig dus 

omschrijven. 

Opnieuw bereken voor iedere 5 meter, dan een rechte lijn erdoor. 

Alles eerst erin tekenen; rechte(?) lijn -> na opmerking van punt naar punt alsof het meetfouten zijn. 

Draad is niet even dik, want de weerstand neemt niet telkens hetzelfde toe. Groter oppervlak -> lagere 

weerstand. 
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3. Weerstand v.d. draad… kijkt naar gegevens, schrijft de gegevens op. R=… opschrijven, formule 

omschrijven/berekenen. 

Pakt (0,0) en de berekende weerstand en trekt een rechte lijn; 

Punten eerst in de grafiek zetten, en dan ‘gewoon’ een lijn trekken. Na even denken rechte lijn 

tekenen. Is niet rechtlijnig; bepaald afhankelijk van het verschil tussen de punten of het rechtlijnig is 

of niet. 

Draad niet even dik (weerstand neemt meer toe bij 10-15 t.o.v. 5-10, dus draad is dikker) 

4. Effe kijken (lezen)… gegevens opschrijven; kijkt puur naar de gegevens en eenheden “ohm per 

meter, dus ik doe…” Kijkt naar eenheden om antwoord op te lossen.  

Lineair verband, dus rechte lijn, begint bij 0,0 -> vult je getal in.  

Zet eerst alle punten neer. Middelen alsof het een meetfout is; lijn ‘er tussendoor’ 

Kan foute meting zijn, maar als het echt is kijk ik naar de stapjes. Ik zie 0-5 meters als ‘standaard’, dan 

kijk ik naar het volgende. Daar stond 1,0 mm^2; ziet niet in om de formule de gebruiken. 

5. Eerst eenheden opschrijven; dan formule die je nodig hebt; 

Punten opschrijven voor 0, 5 etc., uitrekenen en rechte lijn trekken. 

Punten in de grafiek zetten, dan van punt naar punt. Weet niet waarom.  

Je kijkt naar de grafiek; Vlakker stuk is dunner, omdat… weet ik niet. Nee, de draad is dikker: hoe dikker 

de draad, hoe lager de weerstand. 

 

 

B 2.2: Cohens’s Kappa 

B 2.2.1: Codeerschema interviews 

Tabel B1: Codeerschema: voorafgaand aan de lessenserie (04-04-2019). 

 Laag (0) Midden (1) Hoog (2) 

Interesse in 

natuurkunde 

   

Toepassen 

wiskunde in 

natuurkunde 

Niet of nauwelijks Alleen bij het 

rekenen/ invullen 

van formules 

Ook daarbuiten; realiseert zich 

de overeenkomende 

denkprocessen 

Rol wiskunde op 

school 

Los vak; weinig 

aansluiting met 

andere vakken 

Handig voor 

rekenen bij andere 

vakken 

Manier van redenatie en 

denken is breder toepasbaar 
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Tabel B2: Codeerschema: na de lessenreeks (18-04-2019). 

 Laag (0) Midden (1) Hoog (2) 

Kwaliteit van de 

lessen 

Geen verschil t.o.v. 

voorheen of 

verslechtering 

Verbetering door 

groepswerk en/of 

praktijk 

Verbetering door groepswerk, 

praktijk en inhoud 

Rol wiskunde in 

lessenreeks 

Merkte verschil 

wiskunde niet of ziet 

niet wat wiskunde is 

Beperkt tot 

omgang met 

formules  

Wiskunde komt expliciet voor 

en is nodig om in de lessen 

stappen te maken in 

natuurkunde 

Ervaren 

beheersing, nut 

van de lessen 

Lager dan normaal Op niveau Aldus zichzelf betere 

beheersing 

Toepassen 

wiskunde in 

natuurkunde 

Niet of nauwelijks Alleen bij het 

rekenen / invullen 

van formules 

Ook daarbuiten; realiseert zich 

de overeenkomende 

denkprocessen 

Rol wiskunde op 

school 

Los vak; weinig 

aansluiting met 

andere vakken 

Handig voor 

rekenen bij 

andere vakken 

Manier van redenatie en 

denken is breder toepasbaar 

(Gevoelsmatige ervaring en moeilijkheidsgraad is weggelaten; naar verwachting te veel een open 

deur.) 

 

Tabel B3: Codeerschema: na de tussentoets (13-06-2019). 

 Laag (0) Midden (1) Hoog (2) 

Ervaren beheersing, nut 

van de lessen 

onafhankelijk van 

resultaat tussentoets 

(vergelijk met 

toetsresultaten) 

Lager dan normaal Op niveau Aldus zichzelf betere 

beheersing 

Aanpak opgaven 

algemeen 

Ongestuurd, denkt 

er niet bij na 

“Gevraagd, gegeven, 

antwoord” 

Duidelijke aanpak 

inclusief nadenken over 

wat nodig is en een 

terugblik/controle 

Inschatten lineair 

verband (opg. 9) 

Niets of de gedacht: 

punten ongeveer 

op een rechte lijn, 

dus is het een 

lineair verband 

Afhankelijk van de 

specifieke vorm of 

significantie van 

afstand oordelen of 

een lineair verband 

juist is 

Zie midden, plus 

redenatie waarom de 

lijn lineair (of niet) moet 

zijn 

Vertalen formule naar 

woorden (opg. 10) 

Instinctief, 

refereert niet naar 

kennis of relevante 

formule 

Refereert puur naar 

de relevante formule 

waar de gegevens in 

terugkomen 

Redenatie over welke 

grootheden hier 

samenhang hebben 
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B 2.2.2: Codeerschema analyse Van Woensel 

Tabel B4: Codeerschema Van Woensel: voorafgaand aan de lessenserie (04-04-2019). 

#Leerling Interesse in 

natuurkunde 

Toepassen wiskunde in 

natuurkunde 

Rol wiskunde op 

school 

1 0 0 0 

2 1 1 1 

3 1 0 1 

4 2 1 2 

5 2 1 1 

6 0 0 0 

 

Tabel B5: Codeerschema Van Woensel: na de lessenreeks (18-04-2019). 

#Leerling Kwaliteit 

van de 

lessen 

Rol wiskunde 

in lessenreeks 

Ervaren 

beheersing, nut 

van de lessen 

Toepassen 

wiskunde in 

natuurkunde 

Rol 

wiskunde 

op school 

1 2 1 2 1 1 

2 2 1 1 1 0 

3 1 0 1 0 0 

4 1 0 1 0 0 

5 1 1 2 1 1 

6 1 1 2 0 1 

7 1 1 2 1 1 

 

Tabel B6: Codeerschema Van Woensel: na de tussentoets (13-06-2019). 

#Leerling Ervaren beheersing, nut van 

de lessen onafhankelijk van 

resultaat tussentoets 

(vergelijk met 

toetsresultaten) 

Aanpak 

opgaven 

algemeen 

Inschatten 

lineair verband 

(opg. 9 en eerste 

deel opg. 10) 

Vertalen 

formule naar 

woorden 

(opg. 10) 

1 0 1 0 0 

2 1 2 0 2 

3 0 1 1 0 

4 1 1 1 0 

5 1 2 0 2 

N.B.: bij vraag 9 vaak rechte lijn vanwege de gedachte dat de tabel significante meetfouten heeft. 
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B 2.2.3: Codeerschema analyse Van Grootel 

Tabel B7: Codeerschema Van Grootel: voorafgaand aan de lessenserie (04-04-2019). 

#Leerling Interesse in 

natuurkunde 

Toepassen wiskunde in 

natuurkunde 

Rol wiskunde op 

school 

1 1 1 1 

2 2 1 1 

3 1 1 1 

4 2 2 2 

5 2 2 1 

6 1 0 0 

 

Tabel B8: Codeerschema Van Grootel: na de lessenreeks (18-04-2019). 

#Leerling Kwaliteit 

van de 

lessen 

Rol wiskunde 

in lessenreeks 

Ervaren 

beheersing, nut 

van de lessen 

Toepassen 

wiskunde in 

natuurkunde 

Rol 

wiskunde 

op school 

1 2 1 1 2 1 

2 2 1 2 2 1 

3 2 1 1 0 1 

4 2 1 1 1 1 

5 2 1 2 1 0 

6 1 1 2 0 0 

7 2 1 2 1 1 

 

Tabel B9: Codeerschema Van Grootel: na de tussentoets (13-06-2019). 

#Leerling Ervaren beheersing, nut van 

de lessen onafhankelijk van 

resultaat tussentoets 

(vergelijk met 

toetsresultaten) 

Aanpak 

opgaven 

algemeen 

Inschatten 

lineair verband 

(opg. 9 en eerste 

deel opg. 10) 

Vertalen 

formule naar 

woorden 

(opg. 10) 

1 0 1 1 1 

2 0 2 0 2 

3 0 1 1 1 

4 1 2 1 0 

5 2 2 0 2 

 

 

B 2.2.4: Cohen’s Alpha 

De codeerschema’s uit paragrafen B2.2.2 en B 2.2.3 zijn verwerkt in onderstaande tabel, 

waaruit de Cohen’s Alpha is bepaald. De getallen geven aan hoe vaak Van woensel en Van Grootel 

de bijbehorende waardes op dezelfde plaats in het codeerschema hebben ingevuld. Zo geeft de 14 bij 

(0;1) aan dat Van Woensel 14 keer een nul in heeft gevuld, waar Van Grootel een 1 in heeft gevuld. 
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Tabel B10: Verwerking van de Codeerschema’s.  

 Van Woensel    

 
 
 
Van 
Grootel 

 0 1 2 Totaal    

0 9 3 0 12  Po =  0,589 

1 14 22 1 37  Pe = 0,367 

2 0 12 12 24    

Totaal 23 37 13 73  Kappa = 0,351 
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B 3: Vragenlijst 

B 3.1: Antwoorden vragenlijst 

In de onderstaande tabellen staan de antwoorden op de gesloten en open vragen van de 

vragenlijst. 

 

Tabel B11: Een overzicht van de gegeven antwoorden op de gesloten vragen van de vragenlijst. 

Antwoord (gesloten vragen) 1 2 3 4 

Ik vond deze lessen interessanter dan een reguliere 
natuurkundeles. 

1 4 9 6 

Ik zou meer hebben geleerd als ik alleen zou hebben gewerkt. 4 7 8 1 

Ik ben nu gemotiveerder om te werken aan natuurkunde. 2 9 9 0 

Ik vond het onduidelijk wat het doel was van veel opdrachten. 3 7 8 2 

Er werd in de werkbladen veel kennis van mij verwacht. 1 1 11 7 

Ik vond het nuttig om in de les te discussiëren over de 
opdrachten met mijn groepsgenoot/groepsgenoten. 

0 6 9 5 

De vragen op het werkblad waren te moeilijk. 2 8 9 1 

De huiswerkvragen waren te moeilijk. 2 6 9 3 

Ik had voldoende voorkennis om alle werkbladen en het 
huiswerk daarbij te kunnen maken. 

5 7 8 0 

Ik voel me goed voorbereid om een toets te maken over dit 
onderwerp. 

7 8 5 0 

Ik begrijp de behandelde stof. 1 5 13 1 

Vergeleken met reguliere lessen, werd ik in de afgelopen lessen 
meer aan het denken gezet. 

0 2 12 6 

Ik zou meer moeten oefenen met opgaven om me goed voor te 
bereiden op de toets. 

1 4 6 9 

De afgelopen lessen waren nuttiger dan reguliere lessen. 1 7 6 6 

Ik zou graag vaker op deze manier les krijgen in natuurkunde. 1 2 10 7 

Ik denk dat ik op de toets een beter punt ga halen dan een klas 
die reguliere lessen heeft gevolgd. (2 = ik verwacht geen 
verschil.) 

2 8 9 1 

Ik gebruik zaken die ik leer bij natuurkunde ook bij andere 
vakken. 

5 10 5 0 
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Tabel B12: Een overzicht van de gegeven antwoorden op de eerste open vraag van de vragenlijst. 

Vraag Wat denk je dat het doel is van dit onderzoek? 

Antw. 1 Ja 

Antw. 2 Onderzoeken 

Antw. 3 Om u te helpen met het voorbereiden van lessen 

Antw. 4 Dat de docent een idee heeft hoe wij vinden dat de lessen gaan 

Antw. 5 Kijken wat de leerlingen van de les denken 

Antw. 6 Bekijken hoe goed een mogelijk vervangende methode werkt 

Antw. 7 Hoe kan je een klas goed les geven 

Antw. 8 Of het in de praktijk ook goed lukt 

Antw. 9 Leerlingen op een andere manier motiveren 

Antw. 10 

Je op een andere manier les te geven dan normaal en kijken of het invloed heeft op de 

toets en de leerlingen 

Antw. 11 Leren practicies zijn met de bijhoorende hoofdstuk 

Antw. 12 De leerlingen actief mee laten doen met de les 

Antw. 13 Onderzoeken hoe wij tegen de leraar aankijken 

Antw. 14 weten of deze manier van lesgeven voor leerlingen effectiever is dan normale lessen 

Antw. 15 Om op een andere manier naar de stof te kijken. 

Antw. 16 Op een leuke manier leren over de stof 

Antw. 17 Dingen kunnen verbeteren 

Antw. 18 Kijken of een andere mannier kan 

Antw. 19 Om te kijken hoeveel wiskunde je in natuurkunde kunt gebruiken 

Antw. 20 Met practica dingen op een leuke en zelfstandige manier te leren. 

 

Tabel B13: Een overzicht van de gegeven antwoorden op de tweede open vraag van de vragenlijst. 

Vraag 

De werkbladen bevatte relatief minder rekenvragen dan normaal. Vond je dit prettig, 

of niet? Waarom wel/niet? 

Antw. 1 Ja 

Antw. 2 Klopt omdat het geen wiskunde is 

Antw. 3 Ik vind rekenvrsgen prettiger 

Antw. 4 Het maakte me niet zo veel uit 

Antw. 5 Nee 

Antw. 6 Wel aangezien het ons meer het werkelijk logisch nadenken laat gebruiken 

Antw. 7 Wel want reken vind ik niet moeilijk en nu kan ik met de rest goed leren 

Antw. 8 Nee, rekenen is niet zo moeilijk en de vragen waren veel hetzelfde 

Antw. 9 Er zat weinig wiskunde in 

Antw. 10 

Niet perse ik vind rekenenmeestal ook wel makkelijker en je krijgt vaak rekenvragen op de 

toets dus iets meer is niet verkeert 

Antw. 11 Ik vond dat er nog veel rekenvragen waren en soms waren de vragen onduidelijk doordat 
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je met meerdere verbanden moest werken 

Antw. 12 Ja, want dan gaan de vragen in principe sneller en hou je je hoofd er beter bij 

Antw. 13 Ik vond het fijn dan ging het over kennis 

Antw. 14 

ja, ik ben persoonlijk niet zo goed in rekenen en zo was je vooral gefocust op de theorie 

wat het belangrijkst is maar soms werd het nogal eentonig omdat het continu uitleggen us 

Antw. 15 Nee dat vond ik niet fijn, juist met rekenopdrachten moet ik meer oefenen... 

Antw. 16 Nee, want op de toets krijg je meer rekenvragen en heb je er dus meer moeite mee 

Antw. 17 Niet, je kunt minder oefenen 

Antw. 18 Minder prettig, omdat ik zelf meer aan rekenvragen heb, om die te oefenen 

Antw. 19 Ik vond het minder fijn want ik ben wel goed in rekenen 

Antw. 20 Het was prettig, maar het niveau lag daardoor wel gelijk een stuk hoger. 

 

Tabel B14: Een overzicht van de gegeven antwoorden op de derde open vraag van de vragenlijst. 

Vraag 

Gebruik je wiskunde in de natuurkunde, buiten het gebruik van formules? Zo ja/nee, 

hoe precies? 

Antw. 1 Ja 

Antw. 2 Nee veel meet ipen vragen 

Antw. 3 Ja de manier van invullen van formules 

Antw. 4 Ja, met berekeningen 

Antw. 5 Nee 

Antw. 6 Nee eigenlijk niet hoe precies? Idfk 

Antw. 7 Ja met verbanden leggen en het rekenwerk 

Antw. 8 Ja bij het rekenen 

Antw. 9 Nee 

Antw. 10 

Niet dat ik zelf merk maar zou goed kunnen dat ik het wel gebruik zonder dat ik het door 

heb 

Antw. 11 Nee 

Antw. 12 Ja bij verbanden 

Antw. 13 Nee vooral rekenen 

Antw. 14 ja, je gebruikt het qua verbanden 

Antw. 15 Een beetje, soms als je een oppervlakte moet berekenen bij natuurkunde. 

Antw. 16 Nee ik snap de vraag niet 

Antw. 17 Ja, bijvoorbeeld de formules omschrijven 

Antw. 18 Een cirkel uit rekenen 

Antw. 19 Nee 

Antw. 20 Ja soms met het berekenen en het aanpakken van sommige dingen. Maar niet vaak. 
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Tabel B15: Een overzicht van de gegeven antwoorden op de vierde open vraag van de vragenlijst. 

Vraag Gebruik je zaken die je leert bij natuurkunde in je dagelijkse leven? Zo ja, hoe? 

Antw. 1 Ja 

Antw. 2 Nope 

Antw. 3 Nee 

Antw. 4 Nee 

Antw. 5 Nee 

Antw. 6 Mogelijk later in het leven zou ik een multimeter gebruiken maar verder niet echt 

Antw. 7 Nee 

Antw. 8 Nee eigenlijk nooit 

Antw. 9 Nee 

Antw. 10 Nee nog niet later misschien wel 

Antw. 11 Ja maar niet vaak, maar soms met kleine zaken 

Antw. 12 Nee 

Antw. 13 Nee 

Antw. 14 nee 

Antw. 15 Nee 

Antw. 16 Nee 

Antw. 17 Nee 

Antw. 18 Nee, alleen bij school 

Antw. 19 Ik zal deze vakken ooit aan mijn kinderen moeten leren 

Antw. 20 Nee 

 

Tabel B16: Een overzicht van de gegeven antwoorden op de vijfde open vraag van de vragenlijst. 

Vraag 

Tijdens de lessen waren er vaak drie docenten aanwezig. Wat vond je hiervan, had 

het invloed op de lessen? 

Antw. 1 Ja 

Antw. 2 Ja een beetje op de vingers gekeken 

Antw. 3 Ja je moest nu wel werken 

Antw. 4 Wel handig 

Antw. 5 Wel chill 

Antw. 6 Er was meer tijd per leerling wat veel verwachtenlijk op beter punten zal leveren 

Antw. 7 Je werd sneller geholpen 

Antw. 8 Ja, er was altijd wel iemand waar ik iets aan kon vragen 

Antw. 9 Veel tijd voor vragen 

Antw. 10 

Het is wel handig dat er wat meer overzicht over de klas was en ze konden je sneller 

helpen wat fijn was 

Antw. 11 Ja je kon makkelijker vragen stellen wat erg handig was 

Antw. 12 Ik vond jet fijn, je werd sneller geholpen. 
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Antw. 13 Ik vond de aanwezigheid van de docenten fijn j3 had altijd iemand die kon helpen 

Antw. 14 

het was handig omdat je minder lang moest wachten op hulp en als een docent het niet 

wist kon de andere helpen 

Antw. 15 

Het was echt heel fijn, er was altijd wel iemand beschikbaar, hierdoor was er genoeg 

aandacht voor iedereen. 

Antw. 16 

Het was gemakkelijk. Want iedereen werd sneller geholpen en als je het niet snapte van 

een docent. Kon je het vragen aan de anders, misschien dat diegene het anders uitlegde 

Antw. 17 Ja, je werd sneller geholpen als je vragen had 

Antw. 18 Ik vond het fijn dat er meerdere mensen bij waren die vragen konden beantwoorden 

Antw. 19 Heel fijn want dan kun je sneller vragen stellen 

Antw. 20 

Je werd snel geholpen als je een vraag had. Maar aan één van de drie had ik heel eerlijk 

gezegd niet veel aan omdat hij niet duidelijk genoeg was. En alle vragen die ik stelde, 

stelde hij terug aan mij, zonder een extra bijdrage qua uitleg te geven ofz. En dat werkt 

gwn niet lekker. 

 

Tabel B17: Een overzicht van de gegeven antwoorden op de zesde open vraag van de vragenlijst. 

Vraag Wat vond je het beste aan de afgelopen lessenreeks? 

Antw. 1 Ja 

Antw. 2 Actieve leerhoudingen 

Antw. 3 Het was leuker 

Antw. 4 Dat we niet alleen maar moesten luisteren 

Antw. 5 De oefeningen 

Antw. 6 Praktische toepassing stof 

Antw. 7 De werkbladen 

Antw. 8 In de praktijk oefenen 

Antw. 9  

Antw. 10 Dat je een keer meer interactie hebt dan een normale les ook is het wat leuker 

Antw. 11 Dat je grootste deels zelfstandige en een beetje kon experimenteren 

Antw. 12 Dat je actief met de stof bezig was. 

Antw. 13 Het toepassen 

Antw. 14 

je bent actief in een groepje bezig wat het leuker maakt dan gewoon in n stoel zitten en 

luisteren 

Antw. 15 Het was wel eens leuks om op een andere manier les te krijgen. 

Antw. 16 Het was leuk om het met practicums te doen 

Antw. 17 Je bent zo met de stof bezig zodat je het eerder voor je kan zien 

Antw. 18 De andere lesmethode 

Antw. 19  

Antw. 20 De vrijheid bij de practicas 
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Tabel B18: Een overzicht van de gegeven antwoorden op de zevende open vraag van de vragenlijst. 

Vraag Wat zou je verbeteren aan de lessenreeks? 

Antw. 1 Ja 

Antw. 2 Vond het zo wle prima 

Antw. 3 Uitleg 

Antw. 4 Wel een beetje uitleggen over de stof 

Antw. 5 Wat meer duidelijke uitleg 

Antw. 6 Meer voorkennis leveren 

Antw. 7 Niks 

Antw. 8 Ook alle antwoorden evalueren, ik zit nu nog steeds met vragen die ik niet snap 

Antw. 9 Minder huiswerk 

Antw. 10 

Van tevoren of naar de hand een korte samenvatting van de docent van wat je precies 

hebt geleerd 

Antw. 11 De vragen duidelijker maken 

Antw. 12 Duidelijkere vragen 

Antw. 13 Meer uitleg 

Antw. 14 iets meer de voorkennis herhalen voor je begint 

Antw. 15 Eerste uitleg geven wat je moet doen voordat je aan de slag gaat met je practicum. 

Antw. 16 

Misschien de parcticums minder lang maken want in 1 les was het best moeilijk on ze af te 

krijgen 

Antw. 17 Eerst de stof uitleggen en daarna de opdrachten uitvoeren! 

Antw. 18 Een uitleg zou fijn zijn voordat we iets gaan doen 

Antw. 19  

Antw. 20 

Meer en duidelijkere inleidende informatie voordat we aan het werk moesten. Evt een 

aantekening ofz. 

 
Tabel B19: Een overzicht van de gegeven antwoorden op de achtste open vraag van de vragenlijst. 

Vraag Heb je verder nog opmerkingen of feedback over dit onderzoek? 

Antw. 1 Ja 

Antw. 2 Nope 

Antw. 3 Nee 

Antw. 4 Nee 

Antw. 5 Nee 

Antw. 6 Zie vorige vraag 

Antw. 7 Nee 

Antw. 8 We deden veel in de praktijk maar ik had er niet veel aan zonder uitwerkingen. 

Antw. 9  

Antw. 10 Nee 

Antw. 11  
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Antw. 12  

Antw. 13 Nee 

Antw. 14 nee niet echt 

Antw. 15 

Ik vond de extra student heel fijn, omdat hij heel rustig uitlegde. En zijn uitleg was gewoon 

fijn. 

Antw. 16 Nee 

Antw. 17 Nee 

Antw. 18 Nee 

Antw. 19  

Antw. 20 

Het was voor ons ook informatief geweest als we hadden geweten wat het precieze doel 

was van jullie onderzoek. 

 

B 3.2: Factoranalyse vragenlijst 

De vier factoren groeperen de vragenlijst als getoond in Tabel B20.  

 

Tabel B20: Overzicht factoren in de vragenlijst. 

Factor Vragen in de vragenlijst Cronbach’s alpha 

1: Ervaren begrip 

en motivatie 

1: Ik vond deze lessen interessanter dan een 

reguliere natuurkundeles. 

3: Ik ben nu gemotiveerder om te werken aan 

natuurkunde.  

5: Er werd in de werkbladen veel kennis van 

mij verwacht.  

7: De vragen op het werkblad waren te 

moeilijk. 

 8: De huiswerkvragen waren te moeilijk. 

 11: Ik begrijp de behandelde stof.  

0,65 

2: Ervaren invloed 

van de les vorm 

4: Ik vond het onduidelijk wat het doel was 

van veel opdrachten.  

10: Ik voel me goed voorbereid om een toets 

te maken over dit onderwerp.  

14: De afgelopen lessen waren nuttiger dan 

reguliere lessen. 

 15: Ik zou graag vaker op deze manier les 

krijgen in natuurkunde.  

16: Ik denk dat ik op de toets een beter punt 

ga halen dan een klas die reguliere lessen 

heeft gevolgd. (2 = ik verwacht geen verschil.)  

17: Ik gebruik zaken die ik leer bij 

natuurkunde ook bij andere vakken. 

0,42 
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3: Invloed 

samenwerking en 

hardop denken 

2: Ik zou meer hebben geleerd als ik alleen 

zou hebben gewerkt. 

 6: Ik vond het nuttig om in de les te 

discussiëren over de opdrachten met mijn 

groepsgenoot/groepsgenoten.  

12: Vergeleken met reguliere lessen, werd ik 

in de afgelopen lessen meer aan het denken 

gezet.  

0,33 

4: Ervaren eigen 

inhoudelijke 

niveau 

9: Ik had voldoende voorkennis om alle 

werkbladen en het huiswerk daarbij te kunnen 

maken.  

13: Ik zou meer moeten oefenen met 

opgaven om me goed voor te bereiden op de 

toets.  

0,83 

 

Ieder onderdeel per factor had een factorlading > 0,35, in overeenstemming met de literatuur 

(Tabachnick & Fidell, 2000). 

 

Via een statische analyse via Cronbach’s alpha is getracht om na te gaan of de berekende 

factoren uit de vragenlijst betrouwbaar zijn. Deze analyse is via Microsoft Excel uitgevoerd; 

de benodigde wiskunde is handmatig uitgevoerd. De bijbehorende datasheet is terug te vinden 

in bijlage B1. Er volgt dat factoren 2 en 3 duidelijk te zwak zijn om gebruikt te worden voor 

statistische interpretaties. Om deze factoren mee te kunnen nemen, zouden de vragen 

moeten worden aangepast. Hetzelfde is in mindere mate waar voor factor 1; een Cronbach’s 

alpha van 0,65 wordt beschouwd als ‘twijfelachtig’ (George & Mallery, 2000). De resultaten 

hiervan worden meegenomen met dit in het achterhoofd. Hoewel factor 4 als goed kan worden 

beschouwd, moet hierbij vermeld worden dat een dergelijke hogere waarde van Cronbach’s 

alpha minder sterk is gezien de factor uit slechts twee vragen bestaat, hoewel dit vaker 

voorkomt (George & Mallery, 2000). 

 

B 4: Toetsresultaten 

B 4.1: Cijfers 

In onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van de cijfers van zowel de 

onderzoeksklas als de referentieklas. Hierbij gaat het om de behaalde cijfers voor de 

tussentoets, het gemiddelde totaalcijfer voor het vak natuurkunde en de punten die gescoord 

zijn voor de relevante vragen uit de tussentoets. 
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Tabel B21: Overzicht toetsresultaten onderzoeksklas. 

Naam 
(onderzoeksklas) 

Cijfer 
toets 

Gemiddelde 
(incl.*) 

Gemiddelde 
(excl.*) 

Punten 
opg. 8 

Punten 
opg. 9 

Punten 
opg. 10 

a 8.5 6.9 6.72 3 1 3 

b 7.6 7.4 7.38 3 0 1 

c 7.3 6.3 6.19 3 1 2 

d 6.7 5.9 5.81 1 0 2 

e 5.8 5.8 5.8 2 1 2 

f 5.5 6.2 6.28 2 0 1 

g 5.5 6 6.06 2 0 1 

h 4.6 6.1 6.27 2 0 1 

i 4.6 4.6 4.6 2 0 1 

j 4.3 6 6.19 3 0 0 

k 4.3 5.1 5.19 2 0 0 

l 4.3 5.7 5.86 3 1 1 

m 4.3 5.3 5.41 3 1 1 

n 4 5.4 5.56 3 1 1 

o 4 5.9 6.11 2 0 2 

p 4 5.5 5.67 3 1 2 

q 3.4 5.3 5.51 0 0 1 

r 3.1 5.7 5.99 0 0 0 

s 2.5 3.5 3.61 0 0 0 

* Inclusief/ exclusief verwijst naar het toetscijfer. 
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Tabel B22: Overzicht toetsresultaten referentieklas. 

Naam 
(referentieklas) 

Cijfer 
Toets 

Gemiddelde 
(incl.*) 

Gemiddelde 
(excl.*) 

Punten  
opg. 8 

Punten  
opg. 9 

A 8.5 7.3 7.1 2 1 

B 5.8 6.4 6.4 2 1 

C 5.8 6.1 6.1 2 1 

D 5.2 6.1 6.2 2 1 

E 5.2 6.3 6.4 2 0 

F 4.9 5.7 5.8 2 0 

G 4.9 5.5 5.5 1 0 

H 4.9 5.1 5.2 2 1 

I 4.6 4.1 4 2 2 

J 4.6 4.5 4.4 2 1 

K 4.6 5.5 5.6 0 1 

L 4.6 5.6 5.7 2 1 

M 4.6 5.9 6.1 2 1 

N 4.3 5.9 6 2 0 

O 4 4.1 4.1 0 0 

P 4 5.5 5.7 0 0 

Q 3.7 5.4 5.6 2 0 

R 3.7 5 5.2 2 1 

S 3.4 6.2 6.5 2 1 

T 3.1 5.1 5.3 0 1 

U 2.5 3.3 3.4 1 1 

V 2.5 4.1 4.3 2 1 

* Inclusief/ exclusief verwijst naar het toetscijfer. 

 

B 4.2: Analyse toetsuitwerkingen  

Onderstaande tabellen zijn opgesteld voor het analyseren van de uitwerkingen van leerlingen 

van de aangepaste toetsvragen uit de tussentoets. 
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Tabel B23: Analyse uitwerkingen tussentoets vraag 8 van de onderzoeksklas. 

Leerl
ing 

 

Niet 
gemaakt/ 

gelukt 
 

Dichtheid gebruikt i.p.v. 
soortelijke weerstand 

 

Verkeerde eenheid 
voor doorsnede 

 

Correct 
uitgevoerd 

 

a       x 

b       x 

c       x 

d   x x   

e     x   

f     x   

g     x   

h     x   

i   x     

j       x 

k   x     

l       x 

m       x 

n       x 

o x     x 

p       x 

q x       

r   x x   

s x       
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Tabel B24: Analyse uitwerkingen tussentoets vraag 9 van de onderzoeksklas. 

Leerling 
 

Niet getekend 
 

Elk punt berekend 
 

Gebruik van lineair verband 
 

    
Vloeiende lijn 

 
Punt tot punt 

   

a       x 

b       x 

c   x     

d       x 

e       x 

f       x 

g       x 

h x       

i   x     

j     x   

k       x 

l       x 

m       x 

n       x 

o x       

p   x     

q x       

r       x 

s   x   x 

  

  



95 
 

Tabel B23: Analyse uitwerkingen tussentoets vraag 10 van de onderzoeksklas. 

Leerling 
 

Deel 1 
 

Deel 2 
 

  
Niet 

getekend 

Curve 
van 

punt tot 
punt 

Vloeien
de lijn 

Grafiek 
gebruikt 

Tabel 
gebruikt 

Juiste 
interpretatie 

Onjuiste 
interpretatie 

a   x   x     x 

b     x     x 

c   x   x  x   

d     x x  x   

e     x x  x   

f     x  x x   

g     x  x   x 

h     x  x x   

i     x x    x 

j   x    x   x 

k   x       x 

l   x   x    x 

m   x   x      

n x      x     

o   x    x x   

p     x  x   x 

q   x    x x   

r     x  x   x 

s     x   x x   

 
 


