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Disclaimer 

In dit OvO-verslag wordt verslag gedaan van een onderzoek dat is uitgevoerd tijdens de Corona-crisis. Er 

wordt toegelicht wat er in het onderzoek is aangepast ten opzichte van het goedgekeurde 

onderzoeksplan. De beoordeling heeft plaatsgevonden aan de hand van de rubric-Corona-versie.   
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Samenvatting 

 

 

Er is aangetoond dat practica voor goed begrip van de stof vaak niet effectief zijn (Berg & Buning, 1994; 

Hart, Mulhall, Berry, Loughran, & Gunstone, 2000). Leerlingen leggen onder andere niet automatisch 

een link tussen theoretische concepten en waarnemingen (Millar, 2004). Hierbij kan scaffolding mogelijk 

helpen (Abrahams & Reiss, 2012; Dietzenbacher, Voets, & Putter-Smits, 2018). Dit onderzoek gaat over 

het effect van scaffolding op diep leren bij elektriciteitspractica in de tweede klas van havo/vwo. Eerst is 

met de Revised Study Process Questionnaire (Biggs, Kember, & Leung, 2001) bepaald in hoeverre de 41 

deelnemers een diepe of oppervlakkige leerstijl hadden. Na literatuuronderzoek is gekozen voor een 

practicum met ‘kookboekstructuur’, een Voorspel-Observeer-Verklaarstructuur, een halfopen practicum 

met hints over de uitvoering en een halfopen practicum met alleen een gegeven onderzoeksvraag. Bij 

ieder practicum hoorden een vraag over de theorie en een vraag over het practicum, die werden 

beoordeeld aan de hand van de SOLO-taxonomie (Biggs, 1979). Vervolgonderzoek is nodig, maar het 

practicum met Voorspel-Observeer-Verklaarstructuur leidt tot de beste scores. Er wordt aanbevolen 

deze in de klas in te zetten. 

 

 

 

Trefwoorden: diep leren, effectiviteit van practicum, elektrische schakelingen, ICT-toepassing 

(applet/smartphone), kookboekpractica, natuurkunde, practicum, SOLO-taxonomie.  
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1 Inleiding 

In Nederland en vele andere Europese landen worden practica gezien als belangrijk onderdeel van de 

bètavakken en ze worden dan ook veelvuldig ingezet (Abrahams & Millar, 2008). Afhankelijk van de 

doelstellingen worden drie soorten practica onderscheiden (Millar, 2009; Berg & Buning, 1994). Ten 

eerste draait het apparatenpracticum om het leren werken met bepaalde practicumapparatuur of het 

aanleren van bepaalde procedures en vaardigheden. Ten tweede heeft het onderzoekspracticum als 

belangrijkste leerdoel dat leerlingen begrijpen hoe wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan en welke 

stappen daarbij horen. Ten derde is het bij het begripspracticum voornamelijk van belang dat leerlingen 

kennis en begrip ontwikkelen van de wereld om hen heen. Een vierde doelstelling van practica kan 

daarnaast zijn dat leerlingen gemotiveerder worden. 

Mijn persoonlijke ervaring als natuurkundedocent is echter dat docenten practica vooral lijken te geven 

‘omdat het leuk is’ of ‘omdat het erbij hoort’. De practicumwerkbladen bestaan vaak uit een reeks 

voorgeschreven handelingen, in literatuur omschreven als ‘recepten’ of kookboekpractica 

(Dietzenbacher, Voets, & Putter-Smits, 2018). Leerlingen hebben daarbij niet of nauwelijks invloed op de 

werkwijze of het einddoel. Bij deze practica had ik het idee dat leerlingen vaak niet snappen waarom ze 

de voorgeschreven handelingen uit moeten voren en wat de connectie is met de stof. 

In onderzoek (Berg & Buning, 1994; Hart, Mulhall, Berry, Loughran, & Gunstone, 2000) is inderdaad 

aangetoond dat practica weliswaar kunnen bijdragen aan betere motivatie en betere vaardigheden 

rondom het gebruik van apparatuur en technieken, maar dat ze voor het leren onderzoeken en een 

beter begrip van de stof vaak niet effectief zijn. Redenen die hiervoor genoemd worden, zijn onder 

andere dat leerlingen niet weten wat het leerdoel van het practicum is (Berg & Buning, 1994) en dat 

leerlingen niet automatisch verband leggen tussen wat ze waarnemen of meten en de concepten die 

daarbij horen (Millar, 2004). Mijn motivatie voor dit onderzoek is dan ook om op zoek te gaan naar een 

practicumaanpak waarbij leerlingen geholpen worden om deze verbanden wel te leggen. 

Het leggen van deze verbanden tussen waarnemingen en concepten kan gezien worden als een vorm 

van diep leren. In literatuur wordt gesuggereerd (Abrahams & Reiss, 2012; Dietzenbacher, Voets, & 

Putter-Smits, 2018) dat het toepassen van scaffolding in de practica hierbij kan helpen. Dat houdt in dat 

er hints en vragen worden geformuleerd ter ondersteuning van het leren van de leerling (Puntambekar 

& Hubscher, 2005). Dit onderzoek gaat er onder andere op in hoe een practicum gescaffold kan worden 

en in hoeverre scaffolding bij kan dragen aan diep leren. Het doel is hierbij om docenten handvatten te 

geven om tot betere ontwerpen van practica te komen, waarmee de leeropbrengst vergroot kan 

worden.  

Het onderzoek richt zich specifiek op begripspractica voor het vak natuurkunde, in dit geval rondom het 

onderwerp elektriciteit in de tweede klas van havo/vwo. De onderzoeksvraag is wat het effect van 

scaffolding is bij deze practica op het diep leren van de leerlingen. 

In Paragraaf 2 wordt er eerst dieper ingegaan op de relevante begrippen en theorie, alsmede op eerder 

uitgevoerd onderzoek. Vervolgens worden in Paragraaf 3 de onderzoeks- en deelvragen gegeven. 

Daaropvolgend wordt in Paragraaf 4 de gebruikte methode beschreven. In Paragraaf 5 worden de 

resultaten gepresenteerd. Tot slot worden de conclusie en discussie van dit onderzoek in Paragraaf 6 

besproken.  
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2 Theoretisch kader 

 CONCEPTUELE KENNIS EN DIEP LEREN 
Conceptuele kennis is door Rittle-Johnson (2006) gedefinieerd als ‘het begrijpen van de principes die in 

een domein van belang zijn en de relaties tussen de eenheden van een domein’. Gerelateerd hieraan is 

het begrip diep leren. Kenmerkend voor diep leren is dat leerlingen erop uit zijn om de stof te begrijpen 

en met een kritische houding naar de stof kijken, dat ze verbanden leggen met eerdere kennis en 

ervaring en dat ze argumenten beoordelen en bewijzen koppelen aan conclusies (Beattie IV, Collins, & 

McInnes, 1997). Leerlingen die diep leren, zijn op zoek naar oorzaak-gevolg relaties en mechanismen. Ze 

stellen meer vragen en hun vragen zijn gericht op oorzaken, voorspellingen of hiaten in hun kennis (Chin 

& Brown, 1999). 

Tegenover diep leren staat oppervlakkig leren. Hiervan is sprake wanneer leerlingen er meer op gericht 

zijn om zich dingen te herinneren of te reproduceren. Kenmerkend hiervoor is dat leerlingen proberen 

(delen van) de leerstof te herinneren, dat ze zich niet concentreren op onderliggende principes of 

patronen en dat ze beïnvloed worden door hoe de stof getoetst wordt (Beattie IV, Collins, & McInnes, 

1997). 

Uit deze kenmerken voor diep en oppervlakkig leren blijkt dat de eerste van deze twee vereist is voor 

het ontwikkelen van conceptuele kennis (Biggs, 1979). 

 SOORTEN PRACTICUM 
Een practicum wordt gedefinieerd als een leeractiviteit in een wetenschappelijk vak waarbij leerlingen 

de objecten of materialen die ze bestuderen manipuleren of observeren. Niet ieder practicum heeft 

noodzakelijk als doel om diep leren te bevorderen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie 

verschillende typen practicum (Berg & Buning, 1994), namelijk 

- Het apparatenpracticum, wat als voornaamste doel heeft om leerlingen te leren werken met 

bepaalde practicumapparatuur of om ze bepaalde procedures of vaardigheden aan te leren; 

- Het onderzoekspracticum, wat als belangrijkste leerdoel heeft dat leerlingen begrijpen hoe 

wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan en welke stappen daarbij horen; 

- Het begripspracticum, waarbij het voornamelijk van belang is dat leerlingen kennis en begrip 

ontwikkelen over de wereld om hen heen. 

Door de keuze om dit onderzoek op de ontwikkeling van diep leren te richten, staat het 

begripspracticum in dit onderzoek centraal. De reden daarvoor is dat dit type practicum specifiek gericht 

is op het ontwikkelen van conceptuele kennis, waar bij de andere voornamelijk vaardigheden, inclusief 

onderzoek doen, centraal staan. 

 EFFECTIVITEIT VAN EEN PRACTICUM  
Abrahamsen et al. (2012) definiëren de effectiviteit van een practicum als de mate waarin datgene wat 

de leerlingen daadwerkelijk doen en leren overeenkomt datgene wat de docent had beoogd dat de 

leerlingen doen en leren (Millar, 2009). Dat is ook de definitie die in dit onderzoek zal worden gebruikt. 

Gebaseerd op deze definitie onderscheiden Abrahams et al. (2012) twee niveaus van effectiviteit bij het 
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ontwerpen en evalueren van een practicum, die in Figuur 1 zijn weergegeven. Op niveau 1 moeten de 

taken die de docent heeft bedacht overeenkomen met de taken die de leerlingen daadwerkelijk doen. 

Op niveau 2 moeten de leerdoelen die de docent heeft bedacht overeenkomen met datgene wat de 

leerlingen daadwerkelijk leren. 

De onderzoekers combineren dat met een model van twee kennisdomeinen ontwikkeld door Tiberghien 

(2001), die bestaat uit een domein met waarnemingen en het domein van concepten. Het fundamentele 

doel van ieder practicum is om het verband te leggen tussen deze domeinen (Millar, Tiberghien, & Le 

Maréchal, 2002). De combinatie van de eerdergenoemde niveaus en deze twee domeinen leidt tot een 

twee-bij-twee matrix voor de effectiviteit van een practicum (Tabel 1). Ter illustratie staat in Tabel 2 een 

dergelijke matrix ingevuld voor een practicum over serieschakelingen. 

De ‘kookboek’-stijl van practica zorgt ervoor dat ze vaak effectief zijn op niveau 1 (Abrahams & Reiss, 

2012): leerlingen doen zoals is voorgeschreven en kunnen daardoor de gewenste resultaten 

‘produceren’. Dit is dan ook op het domein van de waarnemingen. Volgens diverse studies is de 

effectiviteit van practica echter matig (Berg et al., 1994; Hart et al., 2000; Millar, 2010). Dit is onder 

andere toe te schrijven aan het feit dat de leerlingen vaak niet goed weten wat het doel van het 

practicum is (Berg & Buning, 1994). Een onduidelijk leerdoel zorgt voor ineffectiviteit op niveau 2, omdat 

leerlingen niet leren wat de docent beoogd had. Een ander probleem is dat leerlingen niet automatisch 

een link leggen tussen wat ze waarnemen of meten en de natuurkundige concepten die daaruit volgen 

(Millar, 2004). Hoewel practica gegeven kunnen worden om concepten en theorieën met observaties te 

koppelen, vereist dit dat leerlingen geholpen worden om op een bepaalde manier over hun 

waarnemingen na te denken (Abrahams & Reiss, 2012). Hierin ligt een rol voor de docent weggelegd, die 

moet helpen om de leerlingen op een bepaalde manier over hun waarnemingen en metingen te laten 

nadenken. Dit kunnen zij doen door gebruik te maken van scaffolding (Abrahams & Reiss, 2012; 

Dietzenbacher, Voets, & Putter-Smits, 2018). 

Leerdoelen van de docent (wat de intentie is dat de 

leerlingen leren) 

Ontwerpeigenschappen van de taak, details van de 

context (wat de leerlingen daadwerkelijk moeten doen, 

wat voor de leerlingen beschikbaar wordt gemaakt) 

Wat de leerlingen daadwerkelijk leren 

Wat de leerlingen daadwerkelijk doen 

Effectiviteit 

Niveau 1 

Effectiviteit 

Niveau 2 

Figuur 1 Model van het proces van ontwerpen en evalueren van een practicum. Vertaald van (Abrahams & Reiss, 2012). 
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Tabel 1 Een twee-bij-twee effectiviteitsmatrix voor practica. 

Een taak is effectief In het domein van waarnemingen (w) In het domein van concepten (c) 

Op niveau 1 Als een student de opstelling en 
apparatuur kan opzetten en gebruiken 
op een manier die de docent had 
bedoeld 

Als een student over een taak 
kan nadenken, waarbij hij gebruik 
maakt van de concepten en 
begrippen die de docent heeft 
bedoeld 

Op niveau 2 Als een student patronen in zijn 
waarnemingen/data kan ontdekken 
en die kan beschrijven; als de student 
de gebruikte procedure kan 
beschrijven; als de student in de 
toekomst een vergelijkbare opstelling 
kan bedenken en gebruiken 

Als een student zijn 
waarnemingen/data begrijpt 
doordat hij een verband kan 
leggen tussen deze 
waarnemingen/data en de juiste 
wetenschappelijke theorie, door 
gebruik te maken van de 
concepten en begrippen die de 
docent hierbij heeft bedoeld 

 

Tabel 2 Een twee-bij-twee effectiviteitsmatrix ingevuld voor een practicum over serieschakelingen. 

Een taak is effectief In het domein van waarnemingen (w) In het domein van concepten (c) 

Op niveau 1 Als een leerling van een diagram de 
serieschakeling kan maken, en de volt- 
en ampèremeter correct kan 
aansluiten. 

Als een student tijdens het 
uitvoeren van het practicum 
praat in termen van stroom en 
spanning. 

Op niveau 2 Als een leerling door het aflezen van 
de meters kan zien dat de stroom 
gelijk blijft in een serieschakeling, en 
de spanning wordt verdeeld over de 
componenten die in serie staan; als de 
leerling later opnieuw een 
serieschakeling kan maken. 

Als een leerling kan uitleggen dat 
elektriciteit een stroom van 
lading is, en dit bijvoorbeeld kan 
gebruiken om te beschrijven 
waarom de stroom gelijk blijft in 
een serieschakeling. 

 SCAFFOLDING 
Met scaffolding wordt van origine de interactie tussen docent en leerling bedoeld waarbij de docent de 

elementen van een taak ‘controleert’ die eerst te moeilijk voor een leerling zijn, zodat die zich kan 

concentreren op de elementen van een taak die hij wel kan (Wood, Bruner, & Ross, 1976). De docent 

geeft dus ondersteuning om een leerling verder te helpen met het oplossen van een probleem die hij 

anders niet op had kunnen lossen (Quintana, et al., 2004). Meer en meer wordt het echter ook gebruikt 

om de hints en vragen aan te duiden die in allerlei tools worden ingezet tijdens het leerproces 

(Puntambekar & Hubscher, 2005). Dat is ook de definitie die in dit onderzoek wordt gebruikt. Als 

voorbeeld zouden steunvragen en het vragen om tussenproducten genoemd kunnen worden in het 

geval van practica, of de ondersteuning die door software kan worden aangeboden tijdens het 

leerproces. Bij online interactieve simulaties is aangetoond dat de mate van begeleiding aangebracht in 

het ontwerp van een activiteit een grote invloed kan hebben op de manier waarop leerlingen er bewust 

mee bezig zijn (Chaimberlain, Lancaster, Parson, & Perkins, 2014).  
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 STRUCTURE OF OBSERVED LEARNING OUTCOME 
De Structure of Observed Learning Outcome (SOLO) is een taxonomie waarmee beoordeeld kan worden 

wat de kwaliteit van leren van een leerling is (Biggs, 1979), oftewel hoe diep een leerling leert (Wilson 

Smith et al, 2010). De SOLO-taxonomie focust op de structuur van een antwoord, om daarmee te 

bepalen hoe de structurele organisatie van kennis bij een leerling is (Burnett, 1999). De vijf niveaus die 

onderscheiden worden, zijn (Biggs, 1979; Burnett, 1999): 

1) Prestructureel: het antwoord heeft geen logisch verband, er is niets belangrijks geleerd; 

2) Unistructureel: het antwoord bevat één relevant aspect van het domein; 

3) Multistructureel: het antwoord bevat meerdere relevante onderdelen, maar die worden niet 

geïntegreerd;  

4) Relationeel: (bijna) alle relevante onderdelen zijn gebruikt, en conflicten zijn opgelost door een 

gerelateerd begrip te gebruiken, het antwoord heeft een coherente structuur en betekenis; 

5) Extended Abstract: nieuwe en meer abstracte onderdelen worden meegenomen, er wordt 

gegeneraliseerd naar een nieuw domein. 

De unistructurele en multistructurele niveaus worden beschouwd als oppervlakkig begrip, en de twee 

niveaus daarboven als diep begrip van de stof (Biggs, 1979). Wanneer de SOLO-taxonomie vergeleken 

wordt met de twee-bij-twee effectiviteitsmatrix voor practica (Tabel 1), betekent dit dat er op niveau 4 

en 5 sprake zou moeten zijn van een verband tussen concepten en waarnemingen van het practicum. 

3 Onderzoeksvragen 

De onderzoeksvraag is: ‘Wat is het effect van scaffolding tijdens elektriciteitspractica op het diep leren 

bij leerlingen van klas 2 van het havo/vwo?’ 

De volgende deelvragen zijn bij deze onderzoeksvraag geformuleerd. 

1) In welke mate leren de leerlingen diep wanneer zij bezig zijn voor het vak natuurkunde? 

2) Welke typen scaffolding zijn mogelijk bij practica voor natuurkunde? 

3) Wat is het effect van verschillende typen scaffolding bij practica op het diep leren van de 

leerlingen? 

De verwachting is dat scaffolding zal bijdragen aan het diep leren van de leerlingen, doordat het ze zal 

helpen bij het leggen van verbanden tussen de practica en de leerstof. Het kookboekpracticum zal niet 

veel bijdragen, omdat leerlingen gewoon doen wat er staat en alleen antwoord proberen te geven op 

alle vragen. Ook wanneer het practicum te veel open gelaten zal worden, is de verwachting dat dit 

negatief zal bijdragen aan het diep leren, omdat de leerlingen dan te weinig structuur geboden wordt. 
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4 Methode 

 INTERMEZZO 
Dit onderzoek is uitgevoerd tijdens de coronacrisis. Omdat er slechts online onderwijs werd gegeven, is 

er afgeweken van het originele onderzoeksplan. Er zijn geen fysieke practica ontworpen, maar in plaats 

daarvan is er gebruik gemaakt van een PhET-simulatie van een circuit-constructiedoos (University of 

Colorado). Hoewel het in werkelijkheid om simulaties gaat, zal in de rest van dit onderzoeksverslag toch 

de term ‘practicum’ gebruikt worden. Onderzoek heeft laten zien dat de verschillen in leeropbrengst 

tussen simulatie en practicum klein zijn (Ajredini, Izairi, & Zajkov, 2017; Burg, 2019). 

Door het online-onderwijs is een ander verschil dat de leerlingen de practica en bijbehorende vragen 

niet in de klas in tweetallen hebben gemaakt, maar als huiswerk en dus individueel. Er kon daardoor 

tijdens de uitvoer van het practicum niet gemonitord welke acties de leerlingen precies uitvoerden en in 

hoeverre ze samenwerkten. Bovendien mochten de practica per stuk niet langer dan 30 minuten duren. 

De leerlingen leverden hun practicumwerkbladen online in, waaruit nog wel enigszins opgemaakt kon 

worden of leerlingen samenwerkten of niet. 

 PROCEDURE 
Allereerst wordt met de vertaalde Revised Study Process Questionnaire (r-SPQ) van Biggs, Kember & 

Leung (2001) onderzocht in hoeverre de leerlingen normaal gesproken een diepe of oppervlakkige 

leerstrategie voor natuurkunde hebben. In paragraaf 4.4.1 zal dieper op deze vragenlijst worden 

ingegaan. De vragenlijst wordt online afgenomen. 

Er wordt literatuuronderzoek gedaan om te bepalen op wat voor manier scaffolding bij practica ingezet 

kan worden. Aan de hand hiervan worden vier practica ontworpen, die ieder op een verschillende 

manier gescaffold zijn. De practica horen in een lessenreeks over elektriciteit die gegeven wordt met op 

de school ontwikkeld lesmateriaal. In Tabel 3 staat weergegeven welke concepten in dit lesmateriaal 

besproken werden, en hoe de practica verdeeld zijn over dit lesmateriaal. De online uitleg van de stof 

vindt steeds plaats voordat het practicum wordt afgenomen. Reguliere huiswerkopgaven worden na het 

practicum gemaakt. 

 

Tabel 3 Onderwerpen tijdens lessenreeks over elektriciteit en verdeling van de practica over deze onderwerpen. 

Paragraaf Besproken concepten Practicum 

Elektriciteit Belang van elektriciteit, licht, elektromotor  

Stroomkring Gesloten stroomkring, geleiders en isolatoren Geleiders en Isolatoren 

Spanning Spanningsbron, batterijen in serie, netspanning, 
hoog- en laagspanning 

Spanningsbronnen in serie 

Schakelingen Schakelschema, serieschakeling, parallelschakeling, 
gemengde schakeling, hotelschakeling 

 

Elektrische 
stroom 

Stroomsterkte, stroomsterkte in serieschakeling, 
stroomsterkte in parallelschakeling 

Serieschakeling 
Parallelschakeling 
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Aan het einde van ieder practicumwerkblad worden twee vragen toegevoegd. De eerste vraag test of de 

leerlingen de theorie horend bij het practicum hebben begrepen, zonder verder in te gaan op het 

practicum zelf. Bij de tweede vraag moeten de leerlingen een verband leggen tussen de concepten die 

belangrijk zijn bij het practicum en bijbehorende waarnemingen of metingen. Voor deze twee vragen 

wordt een antwoordmodel opgesteld, waarmee de vragen op een SOLO-schaal beoordeeld kunnen 

worden. Dit antwoordmodel bevat onder andere voorbeeldantwoorden en is van feedback voorzien 

door drie medestudenten en een begeleider. 

Met de r-SPQ wordt geanalyseerd in hoeverre leerlingen normaal gesproken een diepe leerstrategie 

hebben. Met statistische tests wordt onderzocht in hoeverre er duidelijke verschillen zijn tussen de 

verschillende klassen waarin die onderzoek is uitgevoerd, en tussen jongens en meisjes. Deze vragenlijst 

dient daardoor als een soort nulmeting. 

De leerlingen maken de practica thuis en leveren de practicumwerkbladen online in. Er is daardoor geen 

controle op wat de leerlingen precies doen tijdens het uitvoeren van de practica. Hoewel leerlingen de 

opdrachten in principe individueel maken, kan er niet gemonitord worden of ze samenwerken behalve 

door de ingevulde practicumwerkbladen te vergelijken. Er wordt vooraf door de docent geen specifieke 

uitleg over het practicum gegeven. Ook wordt het practicum achteraf niet nabesproken. De antwoorden 

op de laatste twee vragen worden bij ieder van de vier practica geanalyseerd aan de hand van de SOLO-

taxonomie. 

Vervolgens worden de scores van de r-SPQ en de theorie- en practicumvraag geanalyseerd. Hierbij 

worden de leerlingen met zichzelf vergeleken. De SOLO-scores van de leerlingen op de theorievraag bij 

ieder practicum dient ertoe om een beeld te krijgen van de beheersing van de lesstof van de leerlingen. 

De beheersing van de theorie heeft namelijk invloed op de mate waarin leerlingen een verband kunnen 

leggen tussen theorie en praktijk. Met statistische tests wordt bepaald of er bij de vier theorievragen 

een groot verschil is in SOLO-score. Tot slot worden de SOLO-scores van de practicumvragen met elkaar 

vergeleken. Dit wordt gedaan met statistische tests, waarbij er echter ook rekening gehouden moet 

worden met de mate waarin een leerling normaal gesproken diep leert, en of de leerling de theorie 

heeft begrepen. 

 PARTICIPANTEN 
De vragenlijst en practica zijn afgenomen in één havo/vwo-klas en twee gymnasiumklassen. Klassen 2E3 

en 2F2 hebben dezelfde docent. De andere klas wordt door een andere docent onderwezen. De practica 

zijn afgenomen in een tijd van onlineonderwijs, waarbij alle leerlingen van de tweede klas dezelfde 

instructievideo’s moesten kijken. Daarom wordt aangenomen dat de invloed van de docent gering is. 

Door de online setting van het onderwijs was het moeilijk de leerlingen te motiveren om de vragenlijst 

en de vier practica allemaal in te leveren. De leerlingen zijn geselecteerd die minimaal twee practica en 

de vragenlijst hadden ingeleverd. Het aantal respondenten en de verdeling over geslachten zijn te 

vinden zijn in Tabel 4. Het aantal practica dat ingeleverd is, staat weergegeven in Tabel 5. Dat niet iedere 

leerling alles heeft ingeleverd, kan van invloed zijn op de resultaten. De reden hiervoor kan bijvoorbeeld 

zijn dat de leerlingen die meegewerkt hebben meer gemotiveerd zijn en daardoor uit zichzelf al een 

diepere leerstijl hebben. Daarnaast valt op dat er veel meer vrouwelijke dan mannelijke deelnemers aan 

het onderzoek zijn. Ook dit kan de resultaten beïnvloeden.  
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Bij het maken van de practica waren naast de onderzoeker ook drie natuurkundedocenten betrokken 

van de school waarin deze practica afgenomen zouden worden. Bij het analyseren van de antwoorden 

volgens de SOLO-methode is de begeleider geraadpleegd en daarbij zijn ook drie medestudenten om 

feedback gevraagd. 

 

Tabel 4 Verdeling van leerlingen en respondenten over de klassen, uitgesplitst op geslacht. 

Klas Aantal leerlingen Gereageerd Aantal meisjes Aantal jongens 

2E3 (H/V) 24 9 7 2 

2F1 (GYM) 22 13 8 5 

2F2 (GYM) 24 19 12 7 

Totaal 60 41 27 14 

 

Tabel 5 Aantal ingeleverde practica per klas. 

Klas 4 ingeleverd 3 ingeleverd 2 ingeleverd Totaal 

2E3 (H/V) 6 2 1 9 

2F1 (GYM) 9 2 2 13 

2F2 (GYM) 13 3 3 19 

Totaal 28 7 6 41 

 

 INSTRUMENTEN 
Er zijn tijdens dit onderzoek verschillende instrumenten gebruikt en ontwikkeld. Die worden in deze 

paragraaf beschreven.  

4.4.1 Revised Study Process Questionnaire 

De vertaalde Revised Study Process Questionnaire (r-SPQ) van Biggs, Kember & Leung (2001) onderzoekt 

in hoeverre de leerlingen normaal gesproken een diepe of oppervlakkige leerstrategie voor natuurkunde 

hebben. De vertaalde versie is van Segers, Gijbels & Thurlings (2008). De vragenlijst bestaat uit twintig 

stellingen, die worden gewaardeerd aan de hand van een vijfpunts-Likertschaal. Hierbij staat 1 staat 

voor helemaal oneens en 5 voor helemaal eens. Er is een kleine aanpassing gemaakt: waar in de 

oorspronkelijke vertaling ‘dit studieonderdeel’ stond, is nu ‘natuurkunde’ geschreven. Dit is in lijn met 

het advies dat Biggs, Kember & Leung zelf schreven (2001). De gebruikte vragenlijst is te vinden in 

Appendix 1. 

De helft van de stellingen heeft betrekking op diep leren, namelijk de vragen 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17 

en 18. Een voorbeeld van een stelling is ‘Ik werk hard aan natuurkunde omdat ik de leerstof interessant 

vind.’ De overige vragen testen het oppervlakkig leren van de leerling. Een voorbeeld van een stelling 

hierbij is ‘Ik vind natuurkunde niet erg interessant, dus ik doe zo weinig mogelijk.’ Voor beide 

categorieën is de som van de scores gebruikt voor de statistische analyse. Dat betekent dat de scores 

voor oppervlakkig en diep leren tussen 10 en 50 liggen. 
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4.4.2 Practica 

Voor het onderzoek worden vier practica ontworpen, met verschillende maten van scaffolding. Ze zullen 

over het thema elektriciteit gaan, en specifieker over geleiden en isoleren, spanningsbronnen in serie 

schakelen, de serieschakeling en de parallelschakeling. Na het ontwerp worden de practica door drie 

natuurkundedocenten van de tweede klas van feedback voorzien, die later wordt besproken. 

Tijdens alle vier practica wordt gebruik gemaakt van de circuit-constructiedoos voor gelijkstroom van 

PhET Simulations, een project van de Universiteit van Colorado (PhET). De leerlingen maken de practica 

thuis. Ieder practicum moet ongeveer een half uur duren. 

4.4.3 Vragen en antwoorden SOLO-taxonomie 

Aan het einde van ieder practicum worden twee open vragen toegevoegd: de eerste daarvan gaat alleen 

over de lesstof, de andere heeft daarnaast betrekking op de waarnemingen die tijdens het practicum 

zijn gedaan. In het vervolg van dit onderzoeksverslag zullen deze vragen respectievelijk ‘theorievraag’ en 

‘practicumvraag’ genoemd worden. Na ieder practicum wordt eerst de theorievraag gesteld en daarna 

de practicumvraag. Deze vragen zullen volgens de SOLO-taxonomie (Biggs, 1979) worden geanalyseerd 

en daarom is het belangrijk dat er meerdere concepten een rol spelen die leerlingen aan elkaar moeten 

relateren. 

 

Voor deze vragen wordt een antwoordmodel opgesteld waarmee de antwoorden van de leerlingen 

volgens de SOLO-taxonomie kunnen worden ingedeeld. Het antwoordmodel zal worden voorzien van 

voorbeeldantwoorden. Het antwoordmodel wordt voor feedback aan drie medestudenten en de 

begeleider van dit onderzoek voorgelegd. Op grond hiervan is het onderscheid tussen de antwoorden in 

een aantal gevallen aangescherpt. Bovendien zijn antwoorden in sommige gevallen verschoven. Een 

belangrijk algemeen punt van feedback is dat er niet altijd stikt is vastgehouden aan de SOLO-indeling. In 

veel voorbeeldantwoorden is er bij het multistructurele antwoord wel een relatie tussen de concepten. 

Deze relatie wordt door de leerlingen echter vaak uit het hoofd geleerd. Omdat de indeling ook volgens 

de feedbackgevers wel een bepaalde mate van diepgang in de antwoorden onderscheidt, is dit niet 

aangepast. 

 ANALYSE VAN DE RESULTATEN 

4.5.1 Revised Study Process Questionnaire 

De Revised Study Process Questionnaire is een veelgebruikte, korte methode om leerbenaderingen te 

evalueren. Bij het ontwerp en in latere onderzoeken is vastgesteld dat de vragenlijst het onderscheid 

tussen diep en oppervlakkig leren op een betrouwbare en valide manier weet te maken (Biggs, Kember, 

& Leung, 2001). Hoewel er rekening gehouden moet worden met culturele gevoeligheid van de 

vragenlijst, geldt dit ook voor een Nederlandse vertaling (Stes, De Maeyer, & Van Petegem, 2013). Om 

de interne samenhang van de gebruikte versie te waarborgen, is Cronbachs alfa (Cronbach, 1951) 

berekend voor beide leerstrategieën. De waarde hiervan is 0.84 voor diep leren en 0.75 voor 

oppervlakkig leren. Deze waarden zijn beide groter dan 0.7 en daarmee wordt geconcludeerd dat er 

sprake is van interne consistentie. 

In de analyse van de r-SPQ zal onderscheid worden gemaakt tussen jongens en meisjes. Ook zal gekeken 

worden naar het verschil tussen de drie klassen. Doordat het aantal deelnemers gering is, zal niet 
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worden gekeken naar de verschillen in geslacht binnen een klas: er zijn bijvoorbeeld in klas 2E3 slechts 2 

mannelijke respondenten. 

Voor het vergelijken van de resultaten van verschillende groepen wordt gebruik gemaakt van 

verschillende statistische tests. Als eerste wordt een Shapiro-Wilk-test (Shapiro & Wilk, 1965) gebruikt 

om te toetsen of de gegevens normaal verdeeld zijn. Een Levenes-test (Levene, 1960) wordt gebruikt om 

de verschillen in variantie te toetsen. Tot slot wordt een T-test met of zonder gelijke varianties gebruikt 

om te bepalen of de gemiddelde scores van de r-SPQ statistisch significant verschillen (Gosset, 1908; 

Welch, 1947) . Het aantal van 41 respondenten is slechts een kleine steekproef van het totaal aan 

tweedejaars havo/vwo-leerlingen, uitgaande van 188 duizend leerlingen in leerjaar 2 (Centraal Bureau 

voor de Statistiek, 2020), waarvan 44% op havo/vwo zit (Inspectie van het Onderwijs, 2019). Er is 

daarom voor gekozen om een betrouwbaarheidsinterval van 90% te hanteren. 

Het resultaat van deze testprocedure is dat er een antwoord gegeven kan worden op de eerste 

onderzoeksvraag, namelijk in hoeverre de leerlingen diep leren bij het vak natuurkunde. 

4.5.2 Ontwerp van de practica 

Er zal literatuuronderzoek gedaan worden naar hoe scaffolding bij practica ingezet kan worden. 

Aangezien er ruimte is voor practica over vier onderwerpen, zullen er vier werkbladen gemaakt worden 

die ieder een verschillende niveau van scaffolding hebben. 

4.5.3 SOLO-scores practica 

De twee vragen horend bij ieder practicum worden geanalyseerd volgens de SOLO-taxonomie aan de 

hand van het opgestelde antwoordmodel. Niveau 2 en 3 van deze schaal wijzen op oppervlakkig leren; 

niveau 4 en 5 wijzen op diep leren. Voor ieder practicum en voor iedere leerling kan zo worden bepaald 

of er sprake is geweest van diep leren. 

De scores van de leerlingen in de SOLO-taxonomie zal voor alle vragen van de practica worden 

vergeleken met de resultaten van de r-SPQ. Er wordt onderzocht of er een positieve correlatie is, wat 

zou betekenen dat leerlingen die normaal een diepe leerstijl hebben ook hoger scoren in de taxonomie. 

Vervolgens worden de SOLO-scores van de theorievragen geanalyseerd. Wanneer deze heel laag zijn, 

kan niet verwacht worden dat leerlingen de practicumvragen goed kunnen beantwoorden. Ook kan een 

verschillende beheersing van de theorie mogelijk ook zorgen voor een verschil in score op de 

practicumvraag. De correlatie tussen de SOLO-scores van de theorie- en practicumvraag zal worden 

berekend. 

Daarna worden SOLO-scores van de vragen worden met elkaar vergeleken, eerst voor de theoretische 

vragen en dan voor de practicumvragen. Hiervoor worden rangrekentoetsen van Wilcoxon (Wilcoxon, 

1945) voor gebruikt, wederom met een betrouwbaarheidsinterval van 90%. Deze toetsen geven 

antwoord op de vraag of de verschillen in de antwoorden statistisch significant zijn. Tot slot wordt er 

nog gekeken naar verschillen in gemiddelde SOLO-scores bij de klassen en geslachten. 

Aangezien de practica verschillende maten van scaffolding hebben, kan er met deze resultaten 

antwoord gegeven worden op de derde onderzoeksvraag. 
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5 Resultaten 

 MATE VAN DIEP LEREN VOOR NATUURKUNDE 
De eerste onderzoeksvraag was in welke mate leerlingen diep leren wanneer zij bezig zijn voor het vak 

natuurkunde. Eerst worden de scores voor oppervlakkig en diep leren gegeven. Daarna wordt aan de 

hand van verschillende statistische tests besproken in hoeverre er belangrijke verschillen zijn tussen 

klassen en geslachten.  

5.1.1 Gemiddelde scores voor diep en oppervlakkig leren 

De gemiddelde scores voor diep en oppervlakkig leren zijn in Tabel 6 weergegeven, uitgesplitst per klas 

en per geslacht. In Appendix 1 zijn de antwoorden per leerling per vraag op de Revised Study Process 

Questionnaire weergegeven. De gemiddelde score voor diep leren is 29.2, wat op een Likertschaal het 

dichtst bij een neutrale score komt bij de stellingen over diep leren. De gemiddelde score voor 

oppervlakkig leren is hoger, met een waarde van 26.9. Dit ligt ook het dichtst bij een neutrale score, 

maar het neigt meer naar ‘deels oneens’ dan de score voor diep leren. 

Voor diep leren is de gemiddelde score van klas 2F1 (29.8) hoger dan die van de klassen 2E3 en 2F2 

(respectievelijk 29.0 en 28.9). De verschillen op het gebied van oppervlakkig leren zijn groter. Daar 

springt vooral 2E3 eruit met een gemiddelde van 29.9 voor 2E3. De gymnasiumklassen 2F1 en 2F2 

scoren achtereenvolgens slechts 25.0 en 26.7 voor oppervlakkig leren. In paragraaf 5.1.2 wordt dieper 

ingegaan op de vraag of deze verschillen ook statistisch significant zijn. 

Kijkend naar de geslachten scoren de meisjes gemiddeld 1.0 lager voor diep leren dan de mannen, die 

een score van 29.9 hadden. In lijn daarmee geven ze gemiddeld aan dat ze een meer oppervlakkige 

leerstijl hebben, met 27.0 punten voor de meisjes en 26.6 voor de jongens. De significantie van deze 

verschillen wordt in paragraaf 5.1.3 besproken. 

Tabel 6 Gemiddelde scores voor diep en oppervlakkig leren, opgesplitst per geslacht en klas. 

 Diep leren Oppervlakkig leren 

Vrouw Man Totaal Vrouw Man Totaal 

2E3 29.7 26.5 29.0 31.1 25.5 29.9 

2F1 28.6 31.6 29.8 26.4 22.8 25.0 

2F2 28.5 29.6 28.9 25.0 29.7 26.7 

Totaal 28.9 29.9 29.2 27.0 26.6 26.9 

 

5.1.2  Verschillen tussen klassen 

Er is met verschillende statistische tests bepaald of de verschillen in gemiddelde van de klassen echt 

significant zijn. De testprocedure wordt hieronder samengevat. De exacte resultaten van de tests zijn in 

Appendix 6 te vinden. 

Op de scores voor diep leren en oppervlakkig in de verschillende klassen wordt steeds een Shapiro-Wilk-

test uitgevoerd met als nulhypothese dat de scores normaal verdeeld zijn. Voor alle klassen en voor 

zowel diep als oppervlakkig leren kan deze hypothese niet verworpen worden (met als laagste p-waarde 

0.50). 
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Onder de aanname dat de scores van de klassen normaal verdeeld zijn, worden vervolgens de varianties 

en gemiddelden van de scores met elkaar vergeleken. Hiervoor worden steeds twee klassen in paren 

getest: één keer 2E3 met 2F1, één keer 2E3 met 2F2 en één keer 2F1 met 2F2. 

Voor het testen van de hypothese dat de klassen gelijke varianties hebben, wordt voor ieder klassenpaar 

een F-test uitgevoerd voor de scores voor diep en oppervlakkig leren. Voor geen van de combinaties kan 

deze hypothese verworpen worden. 

Uitgaande van gelijke varianties worden vervolgens voor ieder klassenpaar T-testen uitgevoerd. De 

nulhypothese dat de gemiddelde scores voor diep leren gelijk zijn, kan in geen van deze paren 

verworpen worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een betrouwbaarheidsinterval van 90%. Bij 

oppervlakkig leren is dit hetzelfde, hoewel de p-waarden voor de T-testen voor de klassenparen 2E3-2F1 

en 2E3-2F2 laag zijn (respectievelijk 0.10 en 0.15). Het verschil in leerstijlen is dus niet statistisch 

significant. 

5.1.3 Verschil tussen jongens en meisjes 

Om de verschillen tussen jongens en meisjes te onderzoeken, wordt grotendeels gebruik gemaakt van 

dezelfde procedure als voor de verschillen tussen klassen. De exacte resultaten van de tests zijn in 

Appendix 6 te vinden. 

Voor de scores voor diep leren wordt eerst een Shapiro-Wilk-toets gebruikt. Zowel voor jongens als voor 

meisjes wordt de hypothese dat de scores normaal verdeeld zijn niet verworpen, met voor beide testen 

een p-waarde van 0.27. Uitgaande van gelijke varianties, wordt op grond van een T-test geconcludeerd 

dat de scores voor diep leren voor natuurkunde bij jongens en meisjes gelijk zijn (p-waarde 0.96). 

De hypothese dat de scores voor oppervlakkig leren bij jongens en meisjes normaal verdeeld zijn, kan op 

grond van de bijbehorende Shapiro-Wilk toetsen worden aangenomen. Op basis van een test van 

Levene kan worden aangenomen dat de varianties van de twee verdelingen gelijk zijn. Er wordt gekozen 

voor een T-toets om de nulhypothese te testen dat de gemiddelde scores voor oppervlakkig leren van 

de twee geslachten gelijk zijn. Het resultaat van deze toets is dat de nulhypothese niet verworpen wordt 

(p-waarde 0.72). Het verschil in gemiddelde tussen mannen en vrouwen is daarmee niet statistisch 

significant. 

 TYPEN SCAFFOLDING BIJ PRACTICA 
Voor het bepalen van de verschillende typen scaffolding bij practica is literatuuronderzoek gedaan. 

Naast de verschillende soorten practicum die in paragraaf 2.2 zijn genoemd, wordt er een onderscheid 

gemaakt tussen een open practicum en een gesloten practicum (Foeken, 2009). Bij een open practicum 

bepalen de leerlingen zelf de onderzoeksvraag en de uitvoering van het onderzoek. Bij een gesloten 

practicum schrijft de docent zowel de onderzoeksvraag als de uitvoering van het onderzoek voor. Deze 

vorm komt het meest overeen met het eerdergenoemde ‘kookboekpracticum’. 

Een tussenvariant is het halfopen practicum. Hierbij bepaalt de docent wel welke onderzoeksvraag 

beantwoord moet worden, maar leerlingen worden in meer of mindere mate vrij gelaten in de 

uitvoering van het practicum. Een voorbeeld van een halfopen practicum kan zijn dat leerlingen voorzien 

worden van een onderzoeksvraag en een lijst met materialen die ze voor hun onderzoek kunnen 

gebruiken, en het daarna grotendeels zelf moeten uitzoeken. Een ander voorbeeld wordt gegeven door 
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Dietzenbacher et al. (2018) in ‘Een recept om van je kookboekpracticum af te komen’. Zij beschrijven 

een manier om van het gesloten practicum een halfopen practicum te maken. Hierbij worden docenten 

aangespoord na te denken over de steunvragen die ze kunnen stellen in het practicumvoorschrift, en 

welke tussenproducten er voor het practicum opgeleverd moeten worden.  

In de literatuur wordt ook de Predict-Observe-Explain (Nederlands: Voorspel-Observeer-Verklaar) 

structuur van White en Gunstone (1992) genoemd, waarbij leerlingen voor het uitvoeren van een 

practicum of demonstratie gevraagd wordt wat zij verwachten te zullen waarnemen. Dit moet de 

voorkennis van leerlingen activeren. Na het uitvoeren van het experiment moeten leerlingen uitleggen 

wat er gebeurt en of dat verschilt met hun verwachtingen. Deze practicumvorm is weliswaar gesloten, 

maar het activeren van voorkennis is een vorm van scaffolding die aan het kookboekpracticum is 

toegevoegd. 

In Tabel 7 staan de eerdergenoemde typen practica geordend op de mate waarin scaffolding 

plaatsvindt. Voor het vervolg van het onderzoek zijn practica van de gesloten en halfopen vorm 

ontworpen. In Tabel 8 is aangegeven wat het onderwerp per practicum was en wat voor type practicum 

het was. Na het eerste ontwerp zijn de practica voorgelegd aan drie natuurkundedocenten van de 

tweede klas. Naar aanleiding hiervan is de onderzoeksvraag bij het practicum over serieschakelingen 

aangepast. Die was oorspronkelijk ‘Wat is de stroomsterkte op verschillende plekken in een 

serieschakeling?’ In Appendix 3 zijn de uiteindelijke ontwerpen van de practica te vinden. De docenten 

gaven aan dat ze geen problemen hebben ervaren bij de uitvoer en dat ze er ook geen vragen over 

hebben ontvangen. 

Tabel 7 Soorten practicum en hun mate van scaffolding. 

Veel scaffolding 
 
 
 
Weinig scaffolding 

Gesloten Kookboekpracticum 

Voorspel-Observeer-Verklaar 

Halfopen Practicum met gegeven vraag en grote lijnen van de uitvoering 

Practicum met alleen gegeven onderzoeksvraag 

Open Practicum zonder vraag of uitvoering 

 

Tabel 8 Volgorde, onderwerp en vorm van de practica. 

Nummer Onderwep Vorm 

1 Geleiders en isolatoren Voorspel-Observeer-Verklaar 

2 Spanningsbronnen in serie  Kookboekpracticum 

3 Serieschakeling Practicum met gegeven vraag en grote lijnen van uitvoering 

4 Parallelschakeling Practicum met alleen gegeven vraag 

 EFFECT VAN VERSCHILLENDE TYPEN SCAFFOLDING OP DIEP LEREN BIJ PRACTICA 
In Figuur 2 staan de SOLO-scores van de leerlingen voor de theoretische vragen uitgezet tegen hun 

scores voor diep leren uit de r-SPQ. In deze diagrammen is geen duidelijk verband zichtbaar. Dit wordt 

bevestigd door de Pearson-correlatie uit te rekenen. Deze is in absolute zin het grootst bij practicum 2, 

namelijk 0.18. Voor de andere practica is deze correlatie in absolute zin kleiner dan 0.1. 
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In Figuur 3 is hetzelfde gedaan voor de vragen gerelateerd aan het practicum. Hier lijkt bij practicum 1 

en 2 een licht verband tussen leerstrategie en SOLO-score. De Pearson-correlaties zijn achtereenvolgens 

0.14 en 0.26.  

 

 

Figuur 2 SOLO-scores uitgezet tegen score op de r-SPQ-vragenlijst voor de theorievragen. 
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Figuur 3 SOLO-scores uitgezet tegen score op de r-SPQ-vragenlijst voor de practicumvragen. 

De gemiddelde SOLO-scores voor de practica zijn weergegeven in Figuur 4 voor zowel de theoretische 

vraag als de vraag die betrekking had op de practicumstof. De foutbalken zijn de standaardfouten. Er is 

te zien dat voor de practicumvragen de SOLO-score van practicum 1 het hoogst is met een waarde van 

3.2. De waardes van practicum 2, 3 en 4 zijn achtereenvolgens 2.6, 2.2 en 2.0. Wat bovendien opvalt, is 

dat bij practicum 1 en 2 de theorievraag gemiddeld een lagere score heeft dan de practicumvraag, 

terwijl dat bij practicum 3 en 4 andersom is. 

Verschillen in beheersingsniveau van de theorie kunnen van invloed zijn op de scores op de 

practicumvragen. Er zijn daarom Pearson correlaties berekend tussen de antwoorden op de theorie- en 

practicumvraag. Bij practicum 1 is deze 0.45, wat erop duidt dat er een licht positief verband kan zijn 

tussen het goed beantwoorden van de theorievraag en van de practicumvraag. Voor de andere drie 

practica zijn deze correlaties 0.16, 0.05 en 0.26. Op basis daarvan kan niet gezegd worden dat er een 

duidelijk verband is tussen de waardering van de antwoorden op de twee vragen. 

Voor de theoretische vraag van practicum 2 is met een gemiddelde SOLO-score van 2.2 een stuk lager 

gescoord dan voor de andere practica (respectievelijk 2.8, 2.6 en 2.8). Op basis van een rangrekentoets 

van Wilcoxon wordt aangenomen dat het verschil van practicum 2 met practicum 1 en 4 inderdaad 

statistisch significant is, met p-waarden van achtereenvolgens 0.002 en 0.01. Dit geldt niet voor het 

onderscheid tussen de theoretische vragen van practicum 2 en 3 (p-waarde van 0.2). De resultaten van 

deze testen zijn ook te vinden in Tabel 9 en uitgebreider in Appendix 6. 

Er wordt met rangrekentoetsen van Wilcoxon bepaald of de verschillen in gemiddelde scores tussen de 

practicumvragen significant zijn. Hieruit blijkt dat het verschil tussen practicumvraag 1 significant is ten 

opzichte van de andere drie, met als hoogste p-waarde 0.01. Daarnaast is de SOLO-score voor 

practicumvraag 2 ook significant hoger dan die van practicumvraag 4. Dit is samengevat in Tabel 9. De 

exacte resultaten zijn te vinden in Appendix 6. 
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Figuur 4 Gemiddelde SOLO-scores per practicumvraag. De foutbalken zijn de standaardfouten. 

Tabel 9 Significantie van de verschillen tussen de practica. De waarden tussen haakjes zijn p-waarden van de bijbehorende 
rangrekentoetsen van Wilcoxon. 

Significant 
verschil 

Theoretische vragen Practicumvragen 

2 3 4 2 3 4 

1 Ja (0.002) Nee (0.27) Nee (0.98) Ja (0.01) Ja (0.0004) Ja (0.00007) 

2  Nee (0.21) Ja (0.01)  Nee (0.16) Ja (0.01) 

3   Nee (0.53)   Nee (0.92) 

 

5.3.1 Verschillen in klassen 

In Figuur 5 zijn SOLO-scores per klas uitgesplitst, voor zowel de theorievragen als de vragen die 

betrekking hebben op het practicum. Bij practicum 1 is er voor beide soorten vraag geen groot verschil 

te zien in de resultaten van de verschillende klassen. Bij practicum 2 is de score van klas 2F2 voor beide 

soorten vraag hoger. Bij practicum 3 is er bij de theorievragen nauwelijks verschil, maar ook hier is de 

gemiddelde score van 2F2 hoger dan die van de andere klassen. Bij practicum 4 is de score van 2F1 juist 

een stuk hoger. Hierbij moet opgemerkt worden dat deze klas een andere docent heeft. 
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Figuur 5 Gemiddelde scores voor theorievragen (boven) en practicumvragen per klas. 
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5.3.2 Verschillen in geslachten 

In Figuur 6 zijn de gemiddelde SOLO-beoordelingen van de antwoorden van de leerlingen voor de beide 

geslachten weergegeven. Voor zowel de jongens als de meisjes is de practicumvraag van practicum 1 

het best beantwoord, gevolgd door practicum 2, 3 en 4 (in die volgorde). De gemiddelde beoordeling 

van de antwoorden van jongens was daarbij echter wel bij alle practica lager. Voor de theorievragen 

geldt dat niet: daar scoren meisjes weliswaar duidelijk hoger bij practicum 1, maar dat is bij practicum 3 

juist weer andersom. Bij practicum 2 en 4 zijn de verschillen wat minder groot, waarbij de jongens bij 

practicum 2 wat beter scoren en de meisjes bij practicum 4. 

 

 

Figuur 6 Gemiddelde SOLO-scores per practicumvraag, uitgesplitst naar geslacht. 
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6 Conclusie en discussie 

De onderzoeksvraag was ‘Wat is het effect van scaffolding tijdens elektriciteitspractica op het diep leren 

bij leerlingen van klas 2 van het havo/vwo?’ 

Om deze vraag te beantwoorden, is eerst met de Revised Study Process Questionnaire onderzocht in 

hoeverre leerlingen normaal gesproken een diepe of oppervlakkige leerstijl hadden. Uit de resultaten 

hiervan blijkt dat leerlingen gemiddeld hoger scoren voor diep leren (29.2) dan voor oppervlakkig leren 

(26.9). Uit verschillende statistische tests is daarnaast gebleken dat er geen significante verschillen in 

leerstijl zijn tussen jongens en meisjes of tussen de verschillende klassen waarin de respondenten zaten. 

Vergelijkbare resultaten zijn eerder gevonden, zij het voor een groep studenten van minimaal 18 jaar 

(Severiens & Ten Dam, 1994). 

Vervolgens is er met literatuuronderzoek vastgesteld welke vormen van scaffolding in practica gebruikt 

kunnen worden. Er is gekozen voor een practicum met ‘kookboekstructuur’, een Voorspel-Observeer-

Verklaar-structuur, een halfopen practicum met hints over de uitvoering en een halfopen practicum met 

alleen een gegeven onderzoeksvraag.  

Ieder practicum was aan het einde voorzien van een vraag die diep begrip van de theorie testte en een 

vraag die diep begrip van het practicum testte. Deze zijn geanalyseerd met de SOLO-taxonomie. Bij het 

practicum met Voorspel-Observeer-Verklaar-structuur hebben de leerlingen de hoogste SOLO-score 

voor de vraag gerelateerd aan het practicum, wat duidt op het meeste diep leren bij dit practicum. Het 

kookboekpracticum volgt. Tussen de twee halfopen practica zat geen significant verschil.  

Uit deze resultaten zou opgemaakt kunnen worden dat scaffolding inderdaad invloed heeft op het diep 

leren van tweedeklasleerlingen bij practica. Bij de halfopen practica zou er dan sprake zijn van te weinig 

scaffolding, wat niet ten goede komt aan de leeropbrengst. Het Voorspel-Observeer-Verklaar-practicum 

geeft de leerlingen houvast om het practicum goed uit te voeren en zorgt er tegelijkertijd voor dat ze 

actief nadenken over de relatie van het practicum met de leerstof. Het kookboekpracticum geeft dan 

weliswaar houvast, maar zet leerlingen niet aan tot denken (Berg & Buning, 1994). Dit verschil tussen de 

Voorspel-Observeer-Verklaarstructuur en het kookboekpracticum wordt bevestigd in andere 

onderzoeken (Karamustafaoğlu & Mamlok-Naaman, 2015). Voor PhET-simulaties heeft eerder 

onderzoek bovendien laten zien dat een meer open ontwerp van de opdracht ervoor zorgt dat 

leerlingen meer betrokken bezig zijn (Chaimberlain, Lancaster, Parson, & Perkins, 2014). 

Een belangrijke vraag is echter of de verschillen in resultaten van de practica niet deels verklaard 

worden door verschillen in moeilijkheidsgraad en abstractieniveau van de stof. Door ervaringen uit het 

dagelijks leven hebben leerlingen vaak al voorkennis over welke materialen geleiden, wat het 

onderwerp was van het Voorspel-Observeer-Verklaarpracticum. Het gebruiken van het begrip 

‘stroomsterkte’ in de context van serie- en parallelschakelingen is daarentegen een stuk abstracter en 

waarschijnlijk moeilijker te relateren aan eerdere kennis die de leerlingen hebben opgedaan. Omdat het 

leggen van verbanden tussen eerdere kennis en nieuwe concepten een belangrijke rol speelt bij diep 

leren (Beattie IV, Collins, & McInnes, 1997), kan dit een grote invloed hebben gehad op de resultaten. 

Hiernaast zijn er nog een aantal andere beperkingen. Allereerst is het de vraag of de steekproef van 41 

participanten de groep tweedeklassers op havo/vwo goed representeert. Het aantal participanten was 

klein en bestond uit relatief veel vrouwelijke participanten. Er kan ook een scheef beeld ontstaan zijn 
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door het feit dat veel leerlingen de practica niet ingeleverd hadden. Daardoor kan het zijn dat de 

respondenten relatief gemotiveerder of beter zijn dan hun klasgenoten die het niet hebben ingeleverd. 

Daarnaast kon er niet gemonitord worden hoe leerlingen aan de practica gewerkt hebben, omdat de 

practica niet in een klaslokaal met docent zijn afgenomen. Er is daardoor niet duidelijk te zeggen in 

hoeverre zij samenwerkten. Bovendien kon er daardoor bij het Voorspel-Observeer-Verklaar-practicum 

niet vastgesteld worden of ze echt nadachten over een voorspelling of het toch uitprobeerden. Omdat 

de meeste leerlingen voorspelden dat de koolstofkern van een potlood niet zou geleiden, is echter het 

vermoeden dat leerlingen het meestal niet eerst uitgeprobeerd hebben. 

Een ander aandachtspunt is dat de onderzoeksopzetten van de twee halfopen practica veel op elkaar 

leken. De leerlingen moesten bij één daarvan de onderzoeksopzet zelf bedenken, maar hadden dat 

grotendeels al gedaan in het andere practicum. Dat kan gedeeltelijk verklaren waarom er geen 

significant onderscheid was. Het omdraaien van de twee halfopen practica was hiervoor beter geweest. 

Met betrekking tot de SOLO-analyse van de vragen zijn er twee aandachtspunten te noemen. Ten eerste 

was de gemaakte indeling niet strikt volgens de SOLO-taxonomie, hoewel het volgens onderzoekers en 

feedbackgevers wel de mate van diepgang in de vraag representeerde. De reden voor deze afwijking 

was dat de tweedeklasleerstof over elektriciteit weinig diepgang heeft en dat sommige verbanden uit 

het hoofd worden geleerd. Desondanks is het hierdoor de vraag of de SOLO-scores van verschillende 

vragen goed vergeleken kunnen worden. 

Het tweede aandachtspunt met betrekking tot de SOLO-analyse was dat er aan het einde van ieder 

practicum slechts één vraag over de leerstof en één vraag over het practicum gesteld worden, vanwege 

de beperkte beschikbare tijd. Bij een vervolgonderzoek is het wenselijk om meer vragen af te nemen en 

deze eventueel als huiswerk op te geven. Dat was op dit moment niet mogelijk. 

Deze aandachtspunten met betrekking tot de SOLO-analyse kunnen uitleggen waarom er geen correlatie 

is gevonden tussen een diepere leerstijl van de leerlingen en een hogere SOLO-score op de vragen die 

gesteld werden. Hoewel vergelijkbare resultaten in literatuur te vinden zijn (Gijbels, Van de Watering, 

Dochy, & Van de Bossche, 2005), was de aanvankelijke verwachting dat leerlingen met diepere leerstijl 

ook antwoorden formuleren die hoger gewaardeerd worden op de SOLO-taxonomie. 

Deze aandachtspunten kunnen daarnaast uitleggen waarom er tegen verwachting in ook geen correlatie 

gevonden tussen SOLO-scores van de theorie- en practicumvraag. Hiervoor zijn echter twee andere 

verklaringen denkbaar. Enerzijds mochten de theorie- en practicumvraag namelijk niet te veel op elkaar 

lijken, dus dit kan erop duiden dat dat gelukt is. Anderzijds kan dit erop duiden dat de theorievraag te 

weinig ingaat op de concepten die voor het practicum van belang zijn.  

Een suggestie is om een vergelijkbaar onderzoek in de bovenbouw van havo of vwo uit te voeren. Dit 

heeft drie voordelen. Ten eerste wordt in de bovenbouw dieper begrip van de stof verwacht en worden 

meer concepten behandeld, wat een analyse met de SOLO-taxonomie vergemakkelijkt en 

betrouwbaarder maakt. Ten tweede maakt de hogere mate van diepgang en uitgebreidheid van de stof 

het makkelijker om duidelijk verschillende theorie- en practicumvragen te ontwerpen. Ten derde is het 

in de bovenbouw realistischer om een geheel open practicum uit te voeren, waardoor er een extra 

niveau van scaffolding aan het onderzoek toegevoegd zou kunnen worden. 
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Dit onderzoek heeft zich alleen gericht op vormen van scaffolding die te maken met de opzet van het 

practicum en de bijbehorende werkbladen. Het begrip scaffolding is echter veel breder en was in de 

originele definitie beperkt tot vormen van interactie tussen docent en leerling (Wood, Bruner, & Ross, 

1976). Onderzoek rondom het effect van dit soort interactie bij practica zou een andere suggestie voor 

vervolgonderzoek zijn. 

Hoewel meer onderzoek nodig is om vast te stellen in hoeverre vormen van scaffolding tot meer diep 

leren leiden, kan op grond van dit onderzoek wel worden aanbevolen om de kookboekpractica te 

vervangen door practica met Voorspel-Observeer-Verklaar-structuur.  
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Appendix 1. Revised Study Process Questionnaire 

Deze vragenlijst gaat over hoe je normaal gesproken leert voor het vak natuurkunde. 

De vragenlijst is onderdeel van een onderzoek voor mijn masterstudie aan de Technische Universiteit 

Eindhoven. Dit onderzoek gaat over diep leren bij practica voor het schoolvak natuurkunde. 

De vragenlijst bestaat uit 20 stellingen. Kies het antwoord dat het meest op jou van toepassing is. Houd 

het vak natuurkunde in je hoofd bij het beantwoorden van de vragen. 

Stelling H
elem

aal e
en

s 

   H
elem

aal 
o

n
een

s 

1 2 3 4 5 
1. Ik vind dat leren me een goed gevoel geeft.      
2. Ik ben pas tevreden over mijn werk voor natuurkunde als ik er hard 

genoeg voor heb gewerkt. 
     

3. Mijn doel is door zo weinig mogelijk te doen natuurkunde te halen.      
4. Ik bestudeer alleen datgene goed wat tijdens de uitleg van de 

docent aan bod is gekomen of wat als belangrijkste onderdelen 
(hoofdlijnen) van natuurkunde aangegeven wordt. 

     

5. Ik heb het gevoel dat bijna elk onderwerp interessant kan zijn als ik 
me er in verdiep. 

     

6. Ik vind de meeste onderwerpen van natuurkunde interessant en 
besteed vaak tijd aan het vinden van meer informatie hierover. 

     

7. Ik vind natuurkunde niet erg interessant, dus ik doe zo weinig 
mogelijk. 

     

8. Ik leer sommige dingen door te stampen, zelfs als ik het niet 
begrijp lees ik het steeds weer door totdat ik het uit mijn hoofd 
ken. 

     

9. Ik vind dat leren soms net zo boeiend kan zijn als een goed boek of 
film. 

     

10. Over belangrijke onderwerpen toets ik mezelf totdat ik de stof 
helemaal begrijp. 

     

11. Ik denk dat ik de meeste beoordelingen eerder zal halen door de 
stof uit mijn hoofd te leren dan door te proberen de stof te 
begrijpen. 

     

12. Gewoonlijk doe ik voor natuurkunde alleen datgene wat gezegd 
wordt wat we moeten doen; ik denk dat het niet nodig is om meer 
te doen. 

     

13. Ik werk hard aan natuurkunde omdat ik de leerstof interessant 
vind. 

     

14. Ik besteed veel extra tijd om meer te weten komen over 
interessante onderwerpen die besproken zijn. 
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15. Ik vind het niet nuttig om de onderwerpen heel goed te 
bestuderen. Het kost veel tijd en zorgt ervoor dat je allerlei dingen 
door elkaar gaat halen. Ik denk dat je alleen datgene hoeft te leren 
dat nodig is om de beoordeling te halen. 

     

16. Ik vind dat docenten niet van studenten moeten verwachten dat 
studenten tijd besteden aan onderwerpen die toch niet getoetst 
worden. 

     

17. Ik ga naar school met vragen die ik beantwoord wil hebben.      
18. Ik zorg ervoor dat ik het grootste deel van de leerstof vooraf bekijk.      
19. Ik zie het nut er niet van in om leerstof te leren, die waarschijnlijk 

niet getoetst zal worden. 
     

20. De beste manier om een toets te halen is volgens mij om te 
proberen antwoorden op mogelijke vragen uit mijn hoofd te leren.  
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Appendix 2. Antwoorden Revised Study Process Questionnaire 

Gegeven antwoorden op de Revised Study Process Questionnaire. De kolom ‘Diep’ is de som van alle stellingen die diep leren betreffen (1, 2, 5, 

6, 9, 10, 13, 14, 17 en 18). De kolom ‘Opp’ is de som van alle stellingen die oppervlakkig leren betreffen (3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19 en 20). 

Nr.  Klas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Diep Opp 

1 m 2E3 3 5 1 3 4 4 1 3 3 3 3 3 4 2 1 2 3 1 3 1 32 21 

2 m 2E3 3 3 2 3 2 2 3 5 1 4 2 2 2 2 4 4 1 1 4 1 21 30 

3 v 2E3 4 4 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 4 5 2 1 4 32 28 

4 v 2E3 3 3 2 4 4 2 1 5 2 2 4 3 2 1 4 4 3 5 3 4 27 34 

5 v 2E3 4 4 1 3 4 3 1 4 4 5 3 4 4 3 3 4 4 3 2 3 38 28 

6 v 2E3 3 4 5 2 4 1 2 5 2 4 4 4 2 1 3 4 2 3 3 5 26 37 

7 v 2E3 3 3 2 3 3 3 2 4 1 4 3 5 3 1 5 5 2 1 5 3 24 37 

8 v 2E3 4 4 1 3 3 3 1 3 3 4 2 4 4 2 1 3 4 2 3 4 33 25 

9 v 2E3 4 4 1 4 3 2 3 3 1 4 3 3 2 3 3 4 3 2 4 1 28 29 

10 m 2F1 3 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 5 2 1 2 4 3 1 4 1 17 23 

11 m 2f1 2 4 2 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 5 3 5 3 2 33 28 

12 m 2f1 3 4 1 3 4 3 2 2 2 4 1 4 3 2 2 4 3 2 3 2 30 24 

13 m 2F1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 4 1 1 5 5 1 1 3 5 1 2 47 11 

14 m 2f1 2 3 1 4 4 3 1 4 2 4 5 3 4 2 3 2 4 3 2 3 31 28 

15 v 2F1 4 4 1 2 5 4 1 2 3 4 1 2 5 4 2 1 5 2 1 3 40 16 

16 v 2f1 3 4 1 1 2 3 1 3 1 5 2 3 3 1 3 2 3 2 2 3 27 21 

17 v 2f1 4 4 1 4 3 3 2 4 4 4 3 2 3 3 2 3 4 4 1 2 36 24 

18 v 2F1 3 3 1 4 4 3 2 3 4 2 2 4 3 1 4 3 4 2 2 2 29 27 

19 v 2F1 3 4 2 2 3 1 4 1 1 3 1 5 2 1 5 5 3 1 4 4 22 33 

20 v 2f1 1 2 1 1 2 2 3 3 1 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 1 20 19 

21 v 2f1 4 4 2 3 4 2 4 3 1 3 2 4 2 1 4 4 5 2 4 4 28 34 

22 v 2F1 3 3 4 2 3 1 4 3 2 3 2 5 2 2 4 5 4 4 4 4 27 37 

23 m 2F2 4 4 1 3 5 4 2 4 5 5 2 3 4 3 2 3 4 4 1 3 42 24 

24 m 2F2 4 4 2 4 3 1 3 4 1 4 3 4 2 1 3 4 2 1 4 1 23 32 

25 m 2F2 3 3 2 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 33 28 
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26 m 2f2 4 3 2 1 1 3 2 4 1 2 4 4 2 2 4 5 2 3 2 3 23 31 

27 m 2F2 4 3 3 4 1 1 3 2 1 4 3 4 2 1 4 2 2 3 2 3 22 30 

28 m 2F2 4 5 1 3 3 3 2 5 4 4 4 4 3 2 3 4 5 3 3 4 36 33 

29 m 2f2 3 4 2 3 3 2 2 4 2 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 28 30 

30 v 2F2 4 3 2 3 2 2 2 1 3 3 1 4 2 2 3 3 2 4 2 2 27 23 

31 v 2F2 3 3 3 2 2 1 3 3 3 4 2 4 3 2 3 3 2 2 2 4 25 29 

32 v 2F2 3 2 1 3 2 1 4 4 1 5 1 3 1 1 1 1 1 3 1 2 20 21 

33 v 2F2 5 5 1 1 3 4 2 4 4 4 2 3 4 3 1 1 3 4 1 1 39 17 

34 v 2F2 3 4 2 3 3 2 2 2 3 4 2 3 3 1 2 2 3 3 2 4 29 24 

35 v 2F2 4 5 1 2 2 2 2 3 1 5 2 3 2 2 2 3 4 4 2 1 31 21 

36 v 2F2 5 4 3 4 4 3 1 4 3 4 2 4 4 3 2 1 2 3 2 2 35 25 

37 v 2F2 4 4 2 3 3 3 1 4 2 5 3 3 4 2 3 2 3 3 2 2 33 25 

38 v 2F2 3 4 1 2 2 2 2 4 1 5 2 4 2 1 2 3 3 2 2 4 25 26 

39 v 2F2 1 5 3 4 2 1 2 5 1 5 1 5 1 1 3 5 3 1 5 4 21 37 

40 v 2f2 3 4 3 2 2 2 3 4 2 4 2 3 2 2 2 3 3 4 2 3 28 27 

41 v 2F2 2 4 1 4 3 3 4 2 5 4 1 4 2 1 3 1 3 2 3 2 29 25 
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Appendix 3. Practica 

PRACTICUM 1: VOORSPEL-OBSERVEER-VERKLAAR 
 

Onderwerp: Geleiders en isolatoren 

 

 

Naam:   
Klas:   
Docent:  
 
Om in deze tijd toch nog een beetje te kunnen oefenen met proefjes doen, gaan jullie dit digitaal 
doen. Hiervoor gebruiken we een simulatie voor schakelingen van PhET. 
 
Volg de aanwijzingen stap voor stap. Als je een vraag tegenkomt, beantwoord die dan. Lever dit 
document met antwoorden in op Google Classroom. 

Doel 
Het doel van deze opdracht is om van een aantal voorwerpen te onderzoeken of het geleiders 
of isolatoren zijn. 

Voorbereiding 
• Open de simulatie via deze link. 
• Druk op ‘Inleiding’. 
• Maak de schakeling in de figuur hieronder na. 

 

 
 

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_nl.html
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Vraag 1: Voorspelling 
Op de lege plek in de schakeling ga je straks een aantal voorwerpen toevoegen. Doe dit 
nu nog niet! 
 
Voorspel bij welke van de volgende voorwerpen het lampje gaat branden: bankbiljet, munt, 
hond, paperclip, potlood, gum. Leg ook uit waarom je dat denkt. 
 
Jouw antwoord:  

Uitvoering 
• Plaats één voor één de voorwerpen uit de onderstaande tabel op de lege plek in de 

schakeling. In de afbeelding hieronder zie je hoe dat eruit moet zien voor het bankbiljet. 
Noteer in de middelste kolom van de tabel of het lampje gaat branden. Noteer in de 
rechterkolom of het een geleider of isolator is. 

 

 
 

Voorwerp Lampje brandt? Geleider of isolator? 

Bankbiljet 
  

Munt 
  

Hond 
  

Gum 
  

Paperclip 
  

Potlood 
  

 



36 
 

Vraag 2: Voorspelling vs. waarnemingen 
Voor welke voorwerpen verschilt je resultaat in de tabel met wat je bij Vraag 2 voorspeld 
hebt? Probeer het verschil tussen je voorspelling en je resultaat uit te leggen. 
 
Jouw antwoord:  

Vragen bij het practicum 

 

 
 

Vraag 3 
Kijk nog een keer naar de schakeling zonder dat je er een voorwerp in gezet hebt, zoals in 
de afbeelding hierboven. Leg uit waarom het lampje dan niet brandt. 
 
Jouw antwoord:  

 

Vraag 4 
Het is je misschien opgevallen dat het lampje in dit practicum niet bij alle geleiders even 
fel brandde. Hoe kun je aan de felheid van het lampje zien hoe goed een geleider is? Leg 
je antwoord uit. 
 
Jouw antwoord:  

 

 

Einde 
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PRACTICUM 2: KOOKBOEKPRACTICUM 
 

Onderwerp: Spanning van spanningsbronnen in serie 

 

 

Naam:   
Klas:   
Docent:  
 
Om in deze tijd toch nog een beetje te kunnen oefenen met proefjes doen, gaan jullie dit digitaal 
doen. Hiervoor gebruiken we een simulatie voor schakelingen van PhET. 
 
Volg de aanwijzingen stap voor stap. Als je een vraag tegenkomt, beantwoord die dan. Lever dit 
document met antwoorden in op Google Classroom. 

Doel 
Het doel van deze opdracht is om te onderzoeken wat er met de spanning van 
spanningsbronnen gebeurt als je die in serie schakelt. 

Voorbereiding 
• Open de simulatie via deze link. 
• Druk op ‘Inleiding’. 
• Maak de schakeling hieronder na. 

 
  

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_nl.html
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Uitvoering: spanning over meerdere batterijen 
• Meet de spanning over de batterij. Dat doe je als volgt: 

• Pak de voltmeter. Met deze meter kun je spanningen meten. 
• Zet de zwarte pen op de minpool van de batterij en de rode pen op de pluspool, 

zoals weergegeven in de afbeelding links. 
Op de voltmeter kun je nu de spanning over de batterij aflezen. Vul die in onderstaande 
tabel in. Vul ook de juiste eenheid in de tabel in. 

 

 
 

• Voeg nu een tweede batterij toe aan de schakeling. Zorg ervoor dat de pluspool van de 
ene batterij is aangesloten op de minpool van de andere batterij, zoals in de afbeelding 
rechts. 

• Meet de spanning over allebei de batterijen. Zet het in de tabel. 
 
 

• Voeg op dezelfde manier een derde en vierde batterij toe. Meet opnieuw de spanning 
over alle batterijen en zet die in de tabel. 

 

Aantal batterijen Gemeten spanning (vul eenheid in) 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
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Vraag 1 
Bekijk wat je in de tabel hebt ingevuld. Hoe bereken je de spanning geleverd door 
meerdere batterijen die in serie staan? 
 
Jouw antwoord:   

 

Uitvoering: spanning bij het omdraaien van batterijen 
• Laat de schakeling met vier in serie geschakelde batterijen staan, 

inclusief de voltmeter. Je gaat straks kijken wat er gebeurt als je 
batterijen omdraait. 

• Noteer eerst de gemeten spanning zonder omgedraaide batterijen in 
de tabel hieronder. Vul ook hier de juiste eenheid in. 

• Draai eerst één batterij om. Dat doe je door hem te selecteren. Er 
komt dan een geel kader omheen, en er verschijnt een knop waarmee 
je hem om kunt draaien. 

• Noteer de gemeten spanning bij één omgedraaide batterij in de tabel. 
• Draai nu één voor één ook de andere batterijen om, en noteer tussendoor de gemeten 

spanning in de tabel. 

 

Aantal batterijen in 
oorspronkelijke richting 

Aantal omgedraaide 
batterijen 

Gemeten spanning (vul 
eenheid in) 

4 0 
 

3 1 
 

2 2 
 

 

Vraag 2 
Bekijk wat je in de tabel hebt ingevuld. Hoe bereken je de spanning geleverd door vier 
batterijen, wanneer er 1 of 2 batterijen zijn omgedraaid? 
 
Jouw antwoord:   
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Vragen bij het practicum 
 

Vraag 3 
Leg uit waarom er geen stroom gaat lopen in een stroomkring zonder spanningsbron. 
 
Jouw antwoord:  

 

Vraag 4 
Je hebt één batterij van 1 V, één batterij van 2 V en één batterij van 3 V. Als je een 
stroomkring hebt gemaakt waarin geen stroom gaat lopen, hoe heb je deze batterijen dan 
tegen elkaar aan gelegd? Leg je antwoord uit. 
 
Jouw antwoord:  

 

 

Einde 
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PRACTICUM 3: HALFOPEN MET STEUNVRAGEN 
 

 

Onderwerp: Stroomsterkte in een serieschakeling 

 

 

Naam:   
Klas:   
Docent:  
 
Om in deze tijd toch nog een beetje te kunnen oefenen met proefjes doen, gaan jullie dit digitaal 
doen. Hiervoor gebruiken we een simulatie voor schakelingen van PhET. 
 
Volg de aanwijzingen stap voor stap. Als je een vraag tegenkomt, beantwoord die dan. Lever dit 
document met antwoorden in op Google Classroom. 

Doel 

Het doel van deze opdracht is om te onderzoeken wat er met de stroomsterkte gebeurt in een 
serieschakeling. Om precies te zijn, ga je de volgende onderzoeksvraag beantwoorden: 
 
Wat kun je zeggen over de stroomsterkte op verschillende plekken in een 
serieschakeling? 

Voorbereiding 
• Open de simulatie via deze link. 
• Druk op ‘Inleiding’. 

Uitvoering 
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden, mag je de volgende spullen 
gebruiken: 

• 2 of meer lampjes 
• Draden 
• Batterij (stel in op 10.0 V) 
• Ampèremeter (om de stroomsterkte te meten, zie hiernaast). 

Bedenk hiermee zelf een geschikte schakeling. 
Meet op minimaal vier plekken in de schakeling de stroomsterkte (meer mag zeker ook). 
Bedenk zelf welke plekken interessant zijn. 
 
  

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_nl.html
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Vraag 1: Schakeling 
Welke schakeling heb je gebruikt? Plak hieronder afbeeldingen van je Phet-schakeling. 
 
Jouw antwoord:  

 

Vraag 2: Metingen 
Maak hieronder een tabel waarin je je metingen (minimaal 4) opschrijft. Zorg dat duidelijk 
is wat je precies hebt gemeten en waar je dat hebt gemeten! 
 

Jouw antwoord:  

 

Vraag 3: Conclusie 
Geef antwoord op de onderzoeksvraag: Wat kun je zeggen over de stroomsterkte op 
verschillende plekken in een serieschakeling? 
 
Jouw antwoord:  

Vragen bij het practicum 
 

Vraag 4 
Het is goed dat er geen serieschakeling wordt gebruikt voor alle apparaten en schakelaars 
in huis. Leg uit waarom. 
 
Jouw antwoord: 
  

 

Vraag 5 
Natasja beweert het volgende: ‘Een apparaat verbruikt stroom, dus de stroomsterkte voor 
een apparaat is kleiner dan de stroomsterkte na een apparaat.’ Heeft Natasja gelijk? Leg 
je antwoord uit. 
 
Jouw antwoord:  

 
Einde 
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PRACTICUM 4: HALFOPEN MET ALLEEN ONDERZOEKSVRAAG 
 

Onderwerp: Stroomsterkte in een parallelschakeling 

 

 

Naam:   
Klas:   
Docent:  
 
Om in deze tijd toch nog een beetje te kunnen oefenen met proefjes doen, gaan jullie dit digitaal 
doen. Hiervoor gebruiken we een simulatie voor schakelingen van PhET. 
 
Volg de aanwijzingen stap voor stap. Als je een vraag tegenkomt, beantwoord die dan. Lever dit 
document met antwoorden in op Google Classroom. 

Doel 
Het doel van deze opdracht is om te onderzoeken wat er met de stroomsterkte door een 
spanningsbron in een parallelschakeling gebeurt. Om precies te zijn, ga je de volgende 
onderzoeksvraag beantwoorden: 
 
Hoe verandert de stroomsterkte door de spanningsbron als er steeds meer lampjes 
parallel geschakeld worden? 

Voorbereiding 
• Open de simulatie via deze link. 
• Druk op ‘Inleiding’. 

Uitvoering 
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden, mag je de volgende spullen 
gebruiken: 

• Maximaal 4 lampjes 
• Draden 
• Batterij 
• Ampèremeter (om de stroomsterkte te meten, zie hiernaast). 

Bedenk zelf welke schakelingen je moet maken en welke metingen je moet doen om hier een 
antwoord op te vinden. 
 

  

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_nl.html
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Vraag 1: Schakelingen 
Welke schakeling(en) heb je gebruikt? Plak hieronder afbeeldingen van je Phet-
schakeling(en). 
 
Jouw antwoord:  

 

Vraag 2: Metingen 
Maak hieronder een tabel waarin je je metingen opschrijft. Zorg dat duidelijk is wat je 
precies hebt gemeten en waar je dat hebt gemeten! 
 
Jouw antwoord:  

 

Vraag 3: Conclusie 
Geef antwoord op de onderzoeksvraag: 
Hoe verandert de stroomsterkte door de spanningsbron als er steeds meer lampjes 
parallel geschakeld worden? 
 
Jouw antwoord:  

Vragen bij het practicum 
 

Vraag 4 
Freddie heeft een parallelschakeling gemaakt van twee lampjes. Hij schroeft één van de 
twee lampjes los. Blijft het andere lampje branden? Leg uit waarom dat zo is. 
 
Jouw antwoord:  

 

Vraag 5 
Je hebt een parallelschakeling gebouwd met drie precies dezelfde lampjes. Je besluit dat 
je nog een vierde lampje parallel schakelt die ook precies hetzelfde is. Worden de andere 
drie lampjes dan minder fel? Leg uit waarom. 
 
Jouw antwoord:  

 
Einde 
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Appendix 4. Rubric SOLO-scores 

PRACTICUM 1: GELEIDERS EN ISOLATOREN (VOORSPEL-OBSERVEER-

VERKLAAR) 

Vraag 3 (Theorie) 

Kijk nog een keer naar de schakeling zonder dat je er een voorwerp in gezet 

hebt, zoals in de afbeelding hierboven. Leg uit waarom het lampje dan niet 

brandt. 

 

SOLO Voorbeeldantwoorden 

Prestructureel De leerling heeft geen antwoord of heeft vrijwel niets relevants geantwoord.  

Unistructureel De leerling lijkt door te hebben dat de stroomkring niet gesloten is, maar kan niet 
accuraat omschrijven wat het probleem is en/of gebruikt niet de juiste begrippen. 

• Omdat de centrale cirkel niet dicht is. 

• Er is geen geleider. 

• Omdat de schakeling niet verbonden is (geen cirkel). 

Multistructureel De leerling noemt dat er geen gesloten stroomkring is. Of: de leerling beschrijft het 
probleem wel, maar noemt het begrip ‘gesloten stroomkring’ niet. 

• Omdat de stroom niet in een rond kan. 

• De stroomkring is niet gesloten. 

• Omdat er dan geen materiaal of voorwerp is die de stroom doorlaat. 

• Omdat er niks verbonden zit en niks tussen zit dus de stroom van de batterij 
kan niet bij het lampje komen. 

• Omdat niks de laatste draden verbindt en zo ook geen stroom doorlaat. 

Relationeel De leerling beschrijft dat de stroomkring niet gesloten is, en legt daarbij uit dat er 
daardoor geen stroom kan gaan lopen, waardoor het lampje niet kan gaan branden. Uit 
het antwoord blijkt dus dat de leerling stroom ziet als iets ‘bewegends’.  

• Omdat de stroom niet in een stroomkring kan lopen. 

• Het lampje brandt niet, omdat de stroomkring open is, dus de stroom kan niet 
‘rondlopen’ 

• De stroom kan niet in een stroomkring lopen. 

Extended Abstract De leerling legt uit dat stroom bestaat uit bewegende ladingsdragers, die niet kunnen 
bewegen als de stroomkring open is. De lamp gaat daardoor niet branden. 

 

Vraag 4 (Link met praktijk) 

Het is je misschien opgevallen dat het lampje in dit practicum niet bij alle geleiders even fel brandde. Hoe 

kun je aan de felheid van het lampje zien hoe goed een geleider is? Leg je antwoord uit. 

SOLO Voorbeeldantwoorden 

Prestructureel De leerling heeft geen antwoord, heeft vrijwel niets relevants geantwoord 

Unistructureel De leerling maakt in zijn antwoord alleen gebruik van wat hij in de applet ziet. 
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• Aan de lengte van de streepjes [in de applet] 

• Niet alle geleiders geleiden even goed 

Multistructureel De leerling noemt dat het lampje feller gaat branden bij een betere geleider, of de 
leerling benoemt dat het lampje feller brandt bij een grotere stroomsterkte.  

• Hoe feller hoe beter, want dan kan er veel stroom door. 

• Als het lampje heel fel is, is de geleider goed. Als het lampje minder fel is, is de 
geleider minder goed. 

• Als het lampje niet heel goed brandt, is het niet een hele goede geleider. Als 
het lampje heel fel brandt, is het een hele goede geleider. 

• Als een geleider goed is dan brandt het lampje feller dan een slechte geleider. 

• Hoe meer energie, hoe feller. 

Relationeel De leerling legt uit dat feller branden wijst op een betere geleider, omdat er dan een 
grotere stroom(sterkte) door de lamp is. 

• Als het fel is, is de geleider beter omdat de stroom dan beter bij de lamp komt. 

• Hoe beter de geleider, hoe meer stroom er wordt doorgelaten en dus ook hoe 
feller de lamp gaat schijnen. 

Extended Abstract De leerling legt uit dat feller branden wijst op een betere geleider, omdat er dan een 
grotere stroom(sterkte) is. De leerling legt ook nog uit waarom een betere geleider zorgt 
voor een grotere stroomsterkte. 

• Bij een goede geleider gaat de stroom er makkelijk doorheen en brandt het 
lampje fel. Bij een minder goede geleider gaat de energie een beetje verloren 
en brandt het lampje minder fel. 

 

PRACTICUM 2: SPANNINGSBRONNEN IN SERIE (KOOKBOEKPRACTICUM) 

Vraag 3 (Theorie) 

Leg uit waarom er geen stroom gaat lopen in een stroomkring zonder spanningsbron. 

SOLO Voorbeeldantwoorden 

Prestructureel De leerling heeft geen antwoord of heeft vrijwel niets relevants geantwoord. 

• De spanningsbron geeft de stroom af.  

• Omdat er dan nergens stroom uit kan. 

• Zonder spanningsbron gaat de stroom niet rond de stroomkring, maar blijft de 
stroom stilstaan. → Cirkelredenering, dit was precies de vraag. 

Unistructureel De leerling noemt een begrip als ‘energie’ of ‘spanning’, maar beschrijft niet wat dat is 
of waarom dat nodig is om stroom te laten lopen. 

• Omdat er dan niets is dat energie geeft. 

• Dan komt er geen spanning. 

• Omdat er dan geen energie is. 

• Omdat je zonder spanning geen stroomkring kan maken. 

Multistructureel De leerling benoemt dat er zonder spanningsbron geen spanning is, en dat er daardoor 
ook geen stroom kan gaan lopen. 

• Omdat de elektronen dan gewoon maar alle kanten opgaan en niet specifiek 
een kant. 
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Relationeel De leerling legt uit dat een spanningsbron zorgt voor de druk die nodig is om stroom in 
een geleidende lus rond te laten gaan, dus zonder spanningsbron is er geen stroom. Ook 
goed: de leerling legt uit dat de spanningsbron werkt als een soort pomp, dus dat er 
zonder spanningsbron geen stroom kan gaan lopen. 

• Omdat de spanningsbron pompt de stroom en als die er niet is is er geen 
stroom. 

• Omdat een spanningsbron de stroom rondpompt en als die spanningsbron er 
niet is wordt er ook geen stroom rondgepompt. 

• want de spanningsbron geeft de elektronen die door de draden stromen een 
duwtje in  de goede richting mee. 

Extended Abstract De leerling legt uit dat ladingsdragers gaan bewegen van een gebied met een overschot 
aan elektronen naar een gebied met een tekort aan elektronen, dus onder invloed van 
een potentiaalverschil (spanningsval). De spanningsbron zorgt voor dit 
potentiaalverschil, dus zonder spanningsbron gaan ze niet bewegen, en dan is er dus 
geen stroom in de stroomkring. 

 

Vraag 4 (Link met praktijk) 

Je hebt één batterij van 1 V, één batterij van 2 V en één batterij van 3 V. Als je een stroomkring hebt 

gemaakt waarin geen stroom gaat lopen, hoe heb je deze batterijen dan tegen elkaar aan gelegd? Leg je 

antwoord uit. 

SOLO Voorbeeldantwoorden 

Prestructureel De leerling heeft geen antwoord, heeft vrijwel niets relevants geantwoord, of maakt in 
zijn antwoord alleen gebruik van wat hij in de applet ziet. 

• Naast elkaar.  

• Door ze tegen elkaar te leggen 

Unistructureel De leerling begrijpt dat er een batterij omgedraaid moet zijn. 

• + tegen + en - tegen - 

Multistructureel De leerling benoemt dat de batterijen van 1 V en 2 V ‘andersom’ liggen ten opzichte van 
de batterij van 3 V en benoemt eventueel dat er dan geen stroom is, maar legt niet uit 
waarom er dan geen stroom gaat lopen of geeft een verkeerde uitleg. 

• De batterij van 3 V in de juiste richting en de andere twee omgedraaid. 

• De 1V en de 2V dezelfde kant op en de 3V de andere kant op draaien. 

• 1 en 2 in oorspronkelijke richting en 3 andersom. Omdat het zo een even 
aantal volt is. 

Relationeel De leerling benoemt dat de batterijen van 1 V en 2 V ‘andersom’ liggen ten opzichte van 
de batterij van 3 V, en laat zien dat de totale spanning 0 V wordt. 

• Die van 3 V zit omgedraaid waardoor je 3 V de ene kant en 2+1=3 V heffen 
elkaar weer op naar 0 V. 

• Je legt de batterijen van 1 V en 2 V in de goede richtening en die van 3 V leg je 
verkeerd om, want dan krijg je 1+2-3=0 

Extended Abstract De leerling benoemt dat de batterijen van 1 V en 2 V ‘andersom’ liggen ten opzichte van 
de batterij van 3 V. Hij maakt in de uitleg waarom er dan geen stroom is bijvoorbeeld 
gebruik van het feit dat er geen elektronen (geladen deeltjes) gaan stromen omdat er 
geen spanning is, of hij vergelijkt de batterijen met pompen die in twee tegengestelde 
richtingen pompen (en dus in totaal niets doen). 
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PRACTICUM 3: SERIESCHAKELING (HALFOPEN MET HULPVRAGEN) 

Vraag 4 (Theorie) 

Het is goed dat er geen serieschakeling wordt gebruikt voor alle apparaten en schakelaars in huis. Leg uit 

waarom. 

SOLO Voorbeeldantwoorden 

Prestructureel De leerling heeft geen antwoord of heeft vrijwel niets relevants geantwoord. 

• As een ding kapotgaat, gaat alles kapot 

Unistructureel De leerling legt uit wat een serieschakeling is, of laat merken dat hij weet dat alle 
componenten tegelijk aan en uitgaan. 

• Omdat als een lampje bij een serieschakeling kapotgaat, gaan alle lampjes 
kapot. Ze zijn aan elkaar verbonden, dit is te vergelijken met kerstverlichting. 

• Als een kapot gaat, doet meteen alles het niet meer.  

Multistructureel De leerling benoemt dat alle apparaten tegelijk uit of aan gaan. 

• Anders staan alle apparaten tegelijk aan. 

• Als je de lamp aanzet, zou de blender ook aangaan en dat is niet handig. 

Relationeel De leerling legt uit dat één onderbreking in een serieschakeling ervoor zorgt dat er 
nergens in de serieschakeling stroom loopt, dus dan gaan alle apparaten tegelijk aan en 
uit. Of: de leerling legt uit dat de stroom dan minder sterk wordt. 

• Als je bijv. een lamp uit doet gaan alle andere lampen en apparaten uit. Bij 
alles kan de stroomkring onderbroken worden. 

Extended Abstract De leerling legt uit dat er een kleinere stroom gaat lopen in een serieschakeling, wat 
nadelig is voor de apparaten. 

• Sommige apparaten hebben een hogere stroomsterkte nodig dan bijvoorbeeld 
lampen. En als je 1 schakelaar uitzet, gaat de rest ook allemaal uit. 

• Omdat de stroom dan minder sterk wordt. 

 

Vraag 5 (Link met praktijk) 

Natasja beweert het volgende: ‘Een apparaat verbruikt stroom, dus de stroomsterkte voor een apparaat 

is kleiner dan de stroomsterkte na een apparaat.’ Heeft Natasja gelijk? Leg je antwoord uit. 

SOLO Voorbeeldantwoorden 

Prestructureel De leerling heeft geen antwoord, heeft vrijwel niets relevants geantwoord, of maakt in 
zijn antwoord alleen gebruik van wat hij in de applet ziet. 

• Ja, want een batterij kan leeg gaan en als het leeg gaat dan wordt de scherpte 
ook minder. 

• Nee, een apparaat biedt geen weerstand en verzwakt de stroom dus niet. 

• Dan zijn sommige apparaten sterker dan andere. 

Unistructureel De leerling noemt relevante begrippen zonder samenhang. 

• Dat is zo bij volt, volt is waar de hoeveelheid energie in wordt uitgedrukt. 
Ampère geeft aan hoeveel er langskomt per seconde. Stroomsterkte niet de 
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hoeveelheid stroom.  

Multistructureel De leerling benoemt dat de stroomsterkte niet veranderd, maar legt niet uit waarom dat 
specifiek in deze situatie (voor en na een apparaat) zo is. 

• Nee, want de stroomsterkte verandert niet. 

• Nee, want de stroom is altijd gelijk. 

Relationeel De leerling antwoordt ‘nee’ en legt uit dat de stroomsterkte voor en na het apparaat 
niet veranderd is. 

• Nee. De stroomsterkte voor en na een apparaat is altijd gelijk. 

• Nee, want de stroom wordt wel gebruikt maar niet weggehaald, het blijft 
dezelfde hoeveelheid. 

• Nee, want hij geeft evenveel stroom door. 

Extended Abstract De leerling legt uit dat de stroomsterkte het aantal elektronen (ladingsdragers) is dat 
per seconde door een apparaat of geleider stroomt, en die is voor en na het apparaat 
gelijk. Er ‘verdwijnen’ geen elektronen, dus er wordt geen stroom ‘verbruikt’. 

• Nee, want de hoeveelheid elektronen blijft overal hetzelfde.  

 

PRACTICUM 4: PARALLELSCHAKELING (HALFOPEN MET ALLEEN GEGEVEN ONDERZOEKSVRAAG) 

Vraag 4 (Theorie) 

Freddie heeft een parallelschakeling gemaakt van twee lampjes. Hij schroeft één van de twee lampjes los. 

Blijft het andere lampje branden? Leg uit waarom dat zo is. 

SOLO Voorbeeldantwoorden 

Prestructureel De leerling heeft geen antwoord of heeft vrijwel niets relevants geantwoord. 

• Nee, de verbinding klopt niet. 

Unistructureel De leerling benoemt dat de lampjes onafhankelijk van elkaar kunnen branden. 

• Het andere lampje blijft branden omdat de andere lampjes los staan van het 
losgeschroefde lampje. 

Multistructureel De leerling benoemt dat er nog een stroomkring is, maar legt niet uit welke of waarom. 

• Ja, want de stroomkring wordt niet onderbroken. 

Relationeel De leerling legt uit dat het lampje blijft branden, omdat er in een parallelschakeling nog 
steeds een gesloten stroomkring is als één van de takken wordt onderbroken. 

• Ja, in een parallelschakeling wordt de stroom gewoon via het andere lampje 
vervoert. 

• Ja, omdat er nog steeds een gesloten stroomkring is bij het andere lampje. 

• Ja, want het andere lampje heeft z’n eigen stroomkring. 

Extended Abstract De leerling legt uit dat in een parallelschakeling meerdere wegen zijn waarlangs 
elektronen (geladen deeltjes) kunnen stromen, dus als één lampje wordt losgemaakt 
dan stromen er langs het andere lampje nog steeds elektronen. 

• Ja, want als je iets in parallel schakelt hebben de elektronen meerdere wegen 
om bij apparaten te kopen en kunnen ze kiezen welke, dus als er een apparaat 
uitvalt kan de andere nog blijven branden. 
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Vraag 5 (Link met praktijk) 

Je hebt een parallelschakeling gebouwd met drie precies dezelfde lampjes. Je besluit dat je nog een 

vierde lampje parallel schakelt, die ook precies hetzelfde is. Worden de andere drie lampjes minder fel? 

Leg uit waarom. 

SOLO Voorbeeldantwoorden 

Prestructureel De leerling heeft geen antwoord, heeft vrijwel niets relevants geantwoord, of maakt in 
zijn antwoord alleen gebruik van wat hij in de applet ziet. 

• Nee, de hoeveelheid ¨rozijnen¨ blijft hetzelfde. 

• Ja, want als er meer lampjes zijn. “Willen” de lampjes even veel stroom. 

Unistructureel De leerling benoemt dat de stroom door alle lampjes gelijk is, dat de stroomsterkte door 
ieder lampje hetzelfde blijft of dat de stroomsterkte door de lampjes afhankelijk is van 
de spannings(bron). 

• Ja, want de stroom wordt door meer lampjes verdeeld. 

• Nee, want de stroomsterkte blijft hetzelfde. 

• Nee, de felheid van de lampjes verandert alleen als je het aantal batterijen 
aanpast. 

Multistructureel De leerling benoemt dat de stroom(sterkte) door de lampjes hetzelfde blijft en benoemt 
dat de batterij daarvoor verantwoordelijk is, maar legt niet uit dat de stroomsterkte 
door de batterij hoger wordt. 

• Nee, de batterij gaat meer verbruiken, maar de lampjes blijven gewoon 
dezelfde stroom krijgen. Ze zouden minder fel worden als je het in serie zou 
schakelen. Als je iets in parallel schakelt, dan gaat alleen de batterij meer 
verbruiken. 

• Nee, de batterij gaat meer verbruiken, maar de lampjes blijven gewoon 
dezelfde stroom houden. 

Relationeel De leerling legt uit dat de stroomsterkte door de spanningsbron toeneemt, waardoor de 
stroomsterkte door de andere drie lampjes net zo groot blijft. Ze blijven dus net zo fel 
branden. 

• Nee, omdat de stroomsterkte dan bij de spanningsbron hoger wordt en alle 
lampjes dus nog steeds allemaal evenveel stroom krijgen waardoor ze even fel 
branden. 

Extended Abstract De leerling legt uit waarom de stroomsterkte door de spanningsbron toeneemt, en dat 
daardoor de stroomsterkte door de andere drie lampjes net zo groot blijft. Ze blijven dus 
net zo fel branden. 

• Nee, omdat de spanning over de spanningsbron gelijk blijft en de totale 
weerstand (vervangingsweerstand) in de schakeling afneemt, blijft de stroom 
door ieder lampje gelijk en dus brandt ieder lampje even fel. 

• Nee, omdat de spanning over de spanningsbron gelijk blijft en de elektronen 
nu een ‘extra’ tak hebben om doorheen te stromen, wordt de totale stroom 
door de spanningsbron groter en daarbij branden alle lampjes toch even fel. 
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Appendix 5. SOLO-scores 

In onderstaande tabel staan de SOLO-scores van de leerlingen per vraag weergegeven. De T staat voor 

de theorievraag. De P staat voor de vraag die over het practicum gaat. 

Nr.  Klas 1T 1P 1T 1P 1T 1P 1T 1P 

1 m 2E3 2 3 2 3 
  

3 1 

2 m 2E3 2 3 2 3 3 1 4 2 

3 v 2E3 3 3 2 2 2 4 
  

4 v 2E3 3 3 1 2 3 1 1 1 

5 v 2E3 3 3 4 4 3 3 4 2 

6 v 2E3 3 3 1 2 2 1 2 2 

7 v 2E3 3 1 1 2 3 1 1 2 

8 v 2E3 3 3 1 2 3 1 1 2 

9 v 2E3 3 5 
  

3 3 
  

10 m 2F1 3 3 4 1 3 4 4 1 

11 m 2f1 2 2 
  

4 1 1 2 

12 m 2f1 
    

4 1 4 4 

13 m 2F1 3 3 
    

1 2 

14 m 2f1 3 4 1 2 3 2 4 2 

15 v 2F1 3 5 3 2 4 2 4 1 

16 v 2f1 3 4 1 3 4 4 5 4 

17 v 2f1 3 2 2 1 1 1 4 3 

18 v 2F1 3 3 2 3 1 1 3 1 

19 v 2F1 3 3 1 2 2 3 2 2 

20 v 2f1 2 3 1 2 1 1 4 4 

21 v 2f1 3 3 2 4 3 1 3 4 

22 v 2F1 3 3 2 2 1 2 
  

23 m 2F2 
  

3 3 
  

2 1 

24 m 2F2 3 3 
  

4 1 4 2 

25 m 2F2 
  

4 2 2 3 
  

26 m 2f2 1 1 
    

4 1 

27 m 2F2 2 3 1 1 4 4 1 2 

28 m 2F2 2 3 4 2 2 1 1 2 

29 m 2f2 1 1 1 3 2 3 2 1 

30 v 2F2 3 1 4 3 4 3 
  

31 v 2F2 4 3 2 3 2 3 2 2 

32 v 2F2 4 4 3 3 2 2 4 1 

33 v 2F2 3 3 1 4 2 1 4 4 

34 v 2F2 2 4 2 2 2 1 2 2 

35 v 2F2 3 4 4 2 5 2 3 1 

36 v 2F2 3 5 1 4 3 3 4 2 
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37 v 2F2 5 5 4 5 2 5 4 2 

38 v 2F2 3 5 4 4 1 4 3 2 

39 v 2F2 3 4 2 2 
  

1 2 

40 v 2f2 3 3 2 4 3 4 4 2 

41 v 2F2 2 4 1 3 2 1 1 2 
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Appendix 6. Statistische analyse 

STATISTISCHE TESTS R-SPQ 
Hypothese Test Test 

statistic 
P-
waarde 

Conclusie 

     

SCORES VAN ALLE KLASSEN SAMEN 
    

Alle scores voor diep leren zijn normaal 
verdeeld. 

Shapiro-
Wilk 

0.9752 0.5980 Hypothese wordt 
niet verworpen.      

De scores van 2E3 voor diep leren zijn 
normaal verdeeld. 

Shapiro-
Wilk 

0.9765 0.9353 Hypothese wordt 
niet verworpen. 

De scores van 2F1 voor diep leren zijn 
normaal verdeeld. 

Shapiro-
Wilk 

0.9690 0.8331 Hypothese wordt 
niet verworpen. 

De scores van 2F2 voor diep leren zijn 
normaal verdeeld. 

Shapiro-
Wilk 

0.9502 0.4454 Hypothese wordt 
niet verworpen. 

Klas 2E3 en 2F1 hebben gelijke varianties 
voor diep leren. 

F-test 
 

0.2171 Hypothese wordt 
niet verworpen. 

Klas 2E3 en 2F2 hebben gelijke varianties 
voor diep leren. 

F-test 
 

0.5815 Hypothese wordt 
niet verworpen. 

Klas 2F1 en 2F2 hebben gelijke varianties 
voor diep leren. 

F-test 
 

0.3505 Hypothese wordt 
niet verworpen. 

De drie klassen hebben gelijke varianties 
voor diep leren. 

Levenes 
 

0.6373 Hypothese wordt 
niet verworpen. 

Klas 2E3 en 2F1 hebben gelijke gemiddelden 
voor diep leren. 

T-test 
 

0.8053 Hypothese wordt 
niet verworpen. 

Klas 2E3 en 2F2 hebben gelijke gemiddelden 
voor diep leren. 

T-test 
 

0.9287 Hypothese wordt 
niet verworpen. 

Klas 2F1 en 2F2 hebben gelijke gemiddelden 
voor diep leren. 

T-test 
 

0.7057 Hypothese wordt 
niet verworpen. 

De drie klassen hebben gelijke 
normaalverdelingen voor diep leren. 

      
 

     

Alle scores voor oppervlakkig leren zijn 
normaal verdeeld. 

Shapiro-
Wilk 

0.9719 0.4984 Hypothese wordt 
niet verworpen.      

De scores van 2E3 voor oppervlakkig leren 
zijn normaal verdeeld. 

Shapiro-
Wilk 

0.9427 0.5824 Hypothese wordt 
niet verworpen. 

De scores van 2F1 voor oppervlakkig leren 
zijn normaal verdeeld. 

Shapiro-
Wilk 

0.9830 0.9748 Hypothese wordt 
niet verworpen. 

De scores van 2F2 voor oppervlakkig leren 
zijn normaal verdeeld. 

Shapiro-
Wilk 

0.9871 0.9857 Hypothese wordt 
niet verworpen. 

Klas 2E3 en 2F1 hebben gelijke varianties 
voor oppervlakkig leren. 

F-test 
 

0.2431 Hypothese wordt 
niet verworpen. 

Klas 2E3 en 2F2 hebben gelijke varianties 
voor oppervlakkig leren. 

F-test 
 

0.6338 Hypothese wordt 
niet verworpen. 

Klas 2F1 en 2F2 hebben gelijke varianties 
voor oppervlakkig leren. 

F-test 
 

0.5774 Hypothese wordt 
niet verworpen. 

De drie klassen hebben gelijke varianties 
voor oppervlakkig leren. 

Levenes 
 

0.2851 Hypothese wordt 
niet verworpen. 
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Klas 2E3 en 2F1 hebben gelijke gemiddelden 
voor oppervlakkig leren. 

T-test 
 

0.1037 Hypothese wordt 
niet verworpen. 

Klas 2E3 en 2F2 hebben gelijke gemiddelden 
voor oppervlakkig leren. 

T-test 
 

0.1729 Hypothese wordt 
niet verworpen. 

Klas 2F1 en 2F2 hebben gelijke gemiddelden 
voor oppervlakkig leren. 

T-test 
 

0.3509 Hypothese wordt 
niet verworpen. 

De drie klassen hebben gelijke 
normaalverdelingen voor oppervlakkig leren. 

      
 

     

     

SCORES VAN JONGENS EN MEISJES 
    

De scores van de meisjes voor diep leren zijn 
normaal verdeeld 

Shapiro-
Wilk 

0.9739 0.7062 Hypothese wordt 
niet verworpen. 

De scores van de jongens voor diep zijn 
normaal verdeeld. 

Shapiro-
Wilk 

0.9870 0.9974 Hypothese wordt 
niet verworpen. 

De jongens en meisjes hebben gelijke 
varianties voor diep leren. 

F-test 
 

0.5442 Hypothese wordt 
niet verworpen. 

De jongens en meisjes hebben gelijke 
varianties voor diep leren. 

Levenes 
 

0.5734 Hypothese wordt 
niet verworpen. 

De jongens en meisjes hebben gelijke 
gemiddelden voor diep leren. 

  
0.3660 Hypothese wordt 

niet verworpen.      

     

De scores van de meisjes voor oppervlakkig 
leren zijn normaal verdeeld 

Shapiro-
Wilk 

0.9807 0.8770 Hypothese wordt 
niet verworpen. 

De scores van de jongens voor oppervlakkig 
leren zijn normaal verdeeld. 

Shapiro-
Wilk 

0.9276 0.2824 Hypothese wordt 
niet verworpen. 

De scores van de jongens en meisjes voor 
oppervlakkig leren zijn hetzelfde verdeeld 

Mann-
Whitney 
U 

137.0 0.1551 Hypothese wordt 
niet verworpen. 

De jongens en meisjes hebben gelijke 
varianties voor oppervlakkig leren. 

F-test 
 

0.7950 Hypothese wordt 
niet verworpen. 

De jongens en meisjes hebben gelijke 
varianties voor oppervlakkig leren. 

Levenes-
toets 

 
0.9577 Hypothese wordt 

niet verworpen. 

De jongens en meisjes hebben gelijke 
gemiddelden voor oppervlakkig leren. 

  
0.1416 Hypothese wordt 

niet verworpen. 
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STATISTISCHE TESTS SOLO-SCORES 
Hypothese Test Test 

statistic 

P-
waarde 

Conclusie 

     

ALLE KLASSEN SAMEN 
    

Het verschil tussen Vraag 1.4 en 2.4 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

97.0 0.0123 Hypothese wordt 
verworpen. 

Het verschil tussen Vraag 1.4 en 3.5 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

52.0 0.0004 Hypothese wordt 
verworpen. 

Het verschil tussen Vraag 1.4 en 4.5 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

42.5 0.0001 Hypothese wordt 
verworpen. 

Het verschil tussen Vraag 2.4 en 3.5 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

75.5 0.1572 Hypothese wordt niet 
verworpen. 

Het verschil tussen Vraag 2.4 en 4.5 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

37.0 0.0096 Hypothese wordt 
verworpen. 

Het verschil tussen Vraag 3.5 en 4.5 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

184.5 0.9213 Hypothese wordt niet 
verworpen.      

Het verschil tussen Vraag 1.3 en 2.3 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

68.0 0.0015 Hypothese wordt 
verworpen. 

Het verschil tussen Vraag 1.3 en 3.4 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

84.0 0.2686 Hypothese wordt niet 
verworpen. 

Het verschil tussen Vraag 1.3 en 4.4 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

201.5 0.9812 Hypothese wordt niet 
verworpen. 

Het verschil tussen Vraag 2.3 en 3.4 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

138.5 0.2165 Hypothese wordt niet 
verworpen. 

Het verschil tussen Vraag 2.3 en 4.4 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

44.0 0.0115 Hypothese wordt 
verworpen. 

Het verschil tussen Vraag 3.4 en 4.4 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

107.0 0.5305 Hypothese wordt niet 
verworpen.      

KLAS 2E3 
    

Het verschil tussen Vraag 1.4 en 2.4 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

7.0 0.2402 Hypothese wordt niet 
verworpen. 

Het verschil tussen Vraag 1.4 en 3.5 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

1.0 0.0283 Hypothese wordt 
verworpen. 

Het verschil tussen Vraag 1.4 en 4.5 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

3.0 0.0218 Hypothese wordt 
verworpen. 

Het verschil tussen Vraag 2.4 en 3.5 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

15.0 0.3977 Hypothese wordt niet 
verworpen. 

Het verschil tussen Vraag 2.4 en 4.5 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

0.0 0.0533 Hypothese wordt niet 
verworpen. 

Het verschil tussen Vraag 3.5 en 4.5 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

17.5 1.0000 Hypothese wordt niet 
verworpen.      

KLAS 2F1 
    

Het verschil tussen Vraag 1.4 en 2.4 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

3.5 0.0085 Hypothese wordt 
verworpen. 

Het verschil tussen Vraag 1.4 en 3.5 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

6.0 0.0167 Hypothese wordt 
verworpen. 

Het verschil tussen Vraag 1.4 en 4.5 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

18.5 0.3794 Hypothese wordt niet 
verworpen. 
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Het verschil tussen Vraag 2.4 en 3.5 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

16.5 0.8857 Hypothese wordt niet 
verworpen. 

Het verschil tussen Vraag 2.4 en 4.5 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

6.5 0.1138 Hypothese wordt niet 
verworpen. 

Het verschil tussen Vraag 3.5 en 4.5 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

17.5 0.3272 Hypothese wordt niet 
verworpen.      

KLAS 2F2 
    

Het verschil tussen Vraag 1.4 en 2.4 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

59.0 0.6537 Hypothese wordt niet 
verworpen. 

Het verschil tussen Vraag 1.4 en 3.5 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

34.0 0.1418 Hypothese wordt niet 
verworpen. 

Het verschil tussen Vraag 1.4 en 4.5 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

9.0 0.0034 Hypothese wordt 
verworpen. 

Het verschil tussen Vraag 2.4 en 3.5 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

17.0 0.1597 Hypothese wordt niet 
verworpen. 

Het verschil tussen Vraag 2.4 en 4.5 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

13.5 0.0133 Hypothese wordt 
verworpen. 

Het verschil tussen Vraag 3.5 en 4.5 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

58.5 0.2399 Hypothese wordt niet 
verworpen.      

MEISJES 
    

Het verschil tussen Vraag 1.4 en 2.4 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

68.0 0.0248 Hypothese wordt 
verworpen. 

Het verschil tussen Vraag 1.4 en 3.5 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

17.5 0.0008 Hypothese wordt 
verworpen. 

Het verschil tussen Vraag 1.4 en 4.5 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

28.0 0.0011 Hypothese wordt 
verworpen. 

Het verschil tussen Vraag 2.4 en 3.5 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

25.0 0.0223 Hypothese wordt 
verworpen. 

Het verschil tussen Vraag 2.4 en 4.5 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

33.0 0.1213 Hypothese wordt niet 
verworpen. 

Het verschil tussen Vraag 3.5 en 4.5 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

78.0 0.4977 Hypothese wordt niet 
verworpen.      

Het verschil tussen Vraag 1.3 en 2.3 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

32.0 0.0005 Hypothese wordt 
verworpen. 

Het verschil tussen Vraag 1.3 en 3.4 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

25.5 0.0261 Hypothese wordt 
verworpen. 

Het verschil tussen Vraag 1.3 en 4.4 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

80.0 0.3421 Hypothese wordt niet 
verworpen. 

Het verschil tussen Vraag 2.3 en 3.4 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

70.5 0.1888 Hypothese wordt niet 
verworpen. 

Het verschil tussen Vraag 2.3 en 4.4 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

49.0 0.1121 Hypothese wordt niet 
verworpen. 

Het verschil tussen Vraag 3.4 en 4.4 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

70.5 0.3188 Hypothese wordt niet 
verworpen.      

JONGENS 
    

Het verschil tussen Vraag 1.4 en 2.4 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

3.5 0.0248 Hypothese wordt 
verworpen. 

Het verschil tussen Vraag 1.4 en 3.5 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

10.0 0.2790 Hypothese wordt niet 
verworpen. 
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Het verschil tussen Vraag 1.4 en 4.5 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

0.0 0.0115 Hypothese wordt 
verworpen. 

Het verschil tussen Vraag 2.4 en 3.5 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

4.5 0.4962 Hypothese wordt niet 
verworpen. 

Het verschil tussen Vraag 2.4 en 4.5 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

1.5 0.1213 Hypothese wordt niet 
verworpen. 

Het verschil tussen Vraag 3.5 en 4.5 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

17.5 1.0000 Hypothese wordt niet 
verworpen.      

Het verschil tussen Vraag 1.3 en 2.3 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

5.0 0.8527 Hypothese wordt niet 
verworpen. 

Het verschil tussen Vraag 1.3 en 3.4 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

0.0 0.0533 Hypothese wordt niet 
verworpen. 

Het verschil tussen Vraag 1.3 en 4.4 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

23.0 0.3775 Hypothese wordt niet 
verworpen. 

Het verschil tussen Vraag 2.3 en 3.4 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

12.0 0.7970 Hypothese wordt niet 
verworpen. 

Het verschil tussen Vraag 2.3 en 4.4 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

7.5 0.5951 Hypothese wordt niet 
verworpen. 

Het verschil tussen Vraag 3.4 en 4.4 is 
symmetrisch verdeeld rond 0. 

Wilcoxon 
Signed-Rank 

7.5 0.5887 Hypothese wordt niet 
verworpen. 

 


