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1 Samenvatting 
Voor het eindexamen natuurkunde op de middelbare school moeten leerlingen met formules kunnen 

werken. Daarvoor moeten ze beschikken over kennis en vaardigheden. Om het leerproces rondom 

formules te ondersteunen is een website ontwikkeld. Bij het ontwikkelen van de website is rekening 

gehouden met kenmerken van krachtige leersituaties om diep leren te stimuleren. Ook is er aandacht 

besteed aan het technology acceptance model dat handreikingen geeft voor een positieve 

gebruikerservaring. Er zijn twee onderzoeken gedaan naar de website. Als eerste heeft een groep van 

5 leerlingen het eerste ontwerp van de website getest. Op basis interviews over de gebruikservaring 

zijn enkele aspecten van de website doorontwikkeld en zijn (algemene) aanbevelingen geformuleerd 

voor het ontwikkelen van educatieve websites. Belangrijke resultaten van het eerste onderzoek zijn 

het belang van goed gestelde leerdoelen, flexibele gebruiksmogelijkheden, juiste representaties van 

informatie en ook de coachende mogelijkheden als gevolg van interne doorverwijzingen. Met de 

doorontwikkelde website is het tweede onderzoek uitgevoerd waarbij een vergelijking werd gemaakt 

tussen de website als informatiebron tegenover traditionele informatiebronnen. Twee groepen van 

elk drie leerlingen maakten een identieke set opdrachten waarna resultaten werden vergeleken. 

Zowel op score als op tijd hadden leerlingen in de websitegroep betere resultaten. Bij nadere inspectie 

met behulp van het RTTI-model bleek dat de website vooral een voordeel gaf voor kennis gerelateerde 

onderdelen van de opdrachten. Een gunstige organisatie en representatie van informatie op de 

website kunnen dit deels verklaren. Aanvullend onderzoek moet uitwijzen of de website ook een 

bijdrage kan leveren aan het ontwikkelen van benodigde vaardigheden. De website in zijn huidige 

vorm kan een goede informatiebron zijn ter ondersteuning van natuurkundeonderwijs. Verbeteringen 

op het gebeid van visuele representaties en een feedbackfunctie kunnen de website in de toekomst 

verder verbeteren. 
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2 Inleiding 
In de natuurkunde wordt er naar gestreefd relaties en patronen te ontdekken in de wereld om ons 

heen (Weidner & Brown, 2020). Deze kunnen vervolgens weer gebruikt worden in een 

verscheidenheid aan toepassingen en technieken. Natuurkundige kennis is noodzakelijk voor 

bepaalde beroepen zoals ingenieur, maar ook waardevol in het dagelijks leven. Van het efficiënt 

verwarmen van je huis tot het veilig schakelen van een stop in je meterkast en van het kunnen 

luisteren naar je favoriete muziek op je mobiel tot het milieubewust optrekken in je auto wanneer het 

verkeerslicht op groen springt. Je komt overal natuurkunde tegen. 

Galileo Galilei (1623) schreef: “Het grote boek der natuur ligt open voor onze ogen… het is geschreven 

in de taal der wiskunde”. Door gebruik te maken van symbolen en operatoren kunnen natuurkundige 

principes op een beknopte wijze worden beschreven: een formule. Het is de manier waarop de huidige 

wetenschappelijke wereld haar bevindingen documenteert en ook communiceert. De noodzaak voor 

goede beschrijvingen heeft geleid tot het ontwikkelen van nieuwe wiskunde zoals bijvoorbeeld 

Newton (1687) beschreef in zijn ‘Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica’. Omgekeerd heeft het 

toepassen van wiskunde geleid tot nieuwe natuurkundige inzichten zoals Stephen Hawking (1998) 

beschreef in zijn bekende boek ‘A brief history of time’.  

Bij natuurkundeonderwijs zijn formules een essentieel onderdeel van het curriculum. In het 

voortgezet onderwijs wordt er op verschillende plaatsen aandacht besteed aan het onderwijzen van 

natuurkundige formules en gerelateerde vaardigheden. Denk aan vakken zoals NaSk, NLT, Wiskunde 

en natuurlijk Natuurkunde zelf. Formules zijn in deze vakken een concreet onderdeel van het 

(eindexamen)programma (College voor Toetsen en Examens, 2019).  

Maar hoewel het gebruik van formules in de natuurkunde is ontstaan om documentatie, 

communicatie en toepassing te vereenvoudigen is het gebruik ervan niet vanzelfsprekend. Het is een 

vaardigheid die moet worden verworven waarbij er moet worden vertaald tussen verschijnselen en 

representaties (van den Berg, 2014). Om dat te vereenvoudigen zijn er internationale standaarden en 

afspraken over hoe grootheden en eenheden worden gerepresenteerd in het SI-stelsel, système 

international (BIPM, 2019). In de praktijk blijken sommige leerlingen de vertaling lastig te vinden 

(Kortland, 2017). Soms zien ze door de bomen het bos niet meer of zijn opgaven overweldigend. Dit 

kan meerdere oorzaken hebben zoals gebrek aan het begrijpen van de vraag of gebrek aan 

oplossingsvaardigheden (Elby, 2001).  

Dit onderzoek heeft als doel een makkelijk toegankelijke website te ontwikkelen waar leerlingen zich 

kunnen verdiepen in verschillende aspecten van een formule. Dit wordt gedaan door elke formule in 

een omgeving te zetten die informatie geeft over de formule zelf en ook over algemene vaardigheden 

die aan het gebruik van de formule ten grondslag liggen. Het doel van de website is niet enkel om 

informatie te verschaffen maar om dat te doen op een wijze die eigenaarschap stimuleert en 

nieuwgierigheid prikkelt. Door de leerlingen per formule een rijke en gestructureerde leeromgeving 

aan te bieden en ze daarbinnen de vrijheid te geven op zoek te gaan naar wat ze nodig hebben, kunnen 

leerlingen worden gestimuleerd tot diep leren te komen (Koopman, 2017; Martinez & McGrath, 2014).  

Vanwege praktische redenen richt dit onderzoek zich tot HAVO-onderwijs. Met enige aanpassingen 

zouden de principes ook op andere leerlagen kunnen worden ingezet door bijvoorbeeld de inhoud 

aan te passen aan de betreffende leerdoelen.  
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3 Onderzoeksvragen 
Het willen opzetten van een bruikbare website voor HAVO-leerlingen leidt tot de volgende 

onderzoeksvraag: 

Op welke manier draagt een speciaal ontworpen website bij aan het verwerven van kennis en 

vaardigheden relevant voor formules bij natuurkundeonderwijs op de HAVO? 

Om een goede website in te kunnen richten zijn er enkele kaders nodig. Het is nodig om te weten 

welke principes kunnen worden toegepast om leerlingen te helpen diep te leren. De omgeving waar 

de informatie terechtkomt moet bovendien gebruiksvriendelijk zijn voor de leerlingen. Ook is het 

belangrijk om te weten wat de leerdoelen zijn waaraan leerlingen moeten voldoen. Als bekend is wat 

moet worden onderwezen en hoe dat kan worden benaderd is de volgende stap het maken en 

inrichten van een website. Daarbij spelen ontwerpprincipes en de mogelijkheden en beperkingen van 

het gebruikte platform een belangrijke rol. Nadat met behulp van de theorie een eerste versie van de 

website is gerealiseerd kan er een praktijktest worden uitgevoerd. Leerlingen gebruiken de website 

en geven feedback op hun ervaring. Naar aanleiding daarvan kunnen het ontwerp en de content 

verder worden verbeterd. Om te toetsen of de ontstane website een nuttige informatiebron is voor 

leerlingen wordt een vergelijkend onderzoek uitgevoerd. Dit proces leidt concreet tot de volgende 

deelvragen: 

1. Welke principes kunnen worden toegepast om een gebruiksvriendelijke website te maken die 

diep leren faciliteert? 

2. Hoe worden de leerdoelen voor de website vormgegeven? 

3. Hoe komt de website voor natuurkundeformules er uit te zien? 

4. Hoe kan de website verder worden verbeterd met behulp van de feedback van leerlingen? 

5. Welke verschillen zijn er te zien tussen leerlingen die een set opdrachten maken met behulp 

van de website tegenover leerlingen die de standaard informatiebronnen gebruiken? 

Hoofdstuk 4 zal ingaan op de eerste deelvraag door middel van literatuuronderzoek naar diep leren 

en het Technology Acceptance Model (TAM). Om een effectieve website te bouwen moet deze een 

diversiteit aan leerlingen en leervragen aanspreken maar die ook overzichtelijk en intuïtief blijven. Uit 

de literatuur komen negen elementen naar voren die als pijlers voor het ontwerp van de website 

zullen dienen. 

Hoofdstuk 5 zal de tweede deelvraag beantwoorden. Met betrekking tot de leerdoelen worden als 

uitgangspunt de SLO-leerdoelen voor de onderbouw en de centraal exameneisen voor de bovenbouw 

gehanteerd die worden geformuleerd door het ministerie van Onderwijs. Deze worden gefilterd en 

geclassificeerd om als basis te dienen voor de inhoud van de website. 

In hoofdstuk 6 wordt met alle verzamelde kennis een website ingericht. Bij dat proces zullen 

beslissingen moeten worden genomen op basis van de gevonden ideale situatie enerzijds maar 

praktische mogelijkheden anderzijds. De overwegingen en resulterende website worden in dit 

hoofdstuk besproken. 

Hoofdstuk 7 bespreekt hoe de website getoetst wordt door vijf leerlingen en de resultaten van dit 

onderzoek. De inbreng van de leerlingen wordt gebruikt om deelvraag 4 te beantwoorden en de 

website verder te verbeteren. Het zal niet mogelijk zijn alle input te verwerken tot een complete 

eindversie van de website i.v.m. de tijd die nodig is om dit te realiseren. De antwoorden geven wel 

een beeld van hoe een verder ontwikkelde website eruit kan komen te zien. 
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Vervolgens wordt in hoofdstuk 8 een onderzoek beschreven om te bepalen wat de verschillen zijn bij 

het maken van opdrachten met het gebruik van de website als informatiebron tegenover de 

traditionele informatiebronnen van het boek, BINAS en de syllabus. Twee groepen van ieder drie 

leerlingen worden vergeleken op basis van score, RTTI-score, tijdsgebruik en werkwijze. 

Tot slot wordt in hoofdstuk 9 bij de conclusie en discussie de hoofdvraag beantwoord en worden 

aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek. 
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4 Theoretisch Kader 
DEELVRAAG 1: WELKE PRINCIPES KUNNEN WORDEN TOEGEPAST OM EEN GEBRUIKSVRIENDELIJKE WEBSITE TE MAKEN DIE 

DIEP LEREN FACILITEERT? 

4.1 Diep leren 
Diep leren is een term om te duiden dat iets wat een persoon leert duurzaam is. De opgedane kennis 

en of vaardigheden verdwijnen niet wanneer de aandacht van de persoon op iets anders wordt 

gevestigd maar blijven een onderdeel van het referentiekader en de gereedschapskist van de leerling 

(Entwistle, 2000; Chin & Brown, 2000). Entwistle, Chin en Brown argumenteren dat de manier waarop 

kennis wordt aangeboden een relevant onderdeel is om tot diep leren te kunnen komen.  

Entwistle (2000) onderbouwt het belang van de focus leggen op het leerproces in tegenstelling tot 

louter kennisoverdracht. In het artikel wordt uiteengezet dat door het proces van de leerling centraal 

te stellen, docenten anders met stof om gingen en dat leerlingen tot hogere orde leerresultaten 

kwamen. Vanuit het perspectief van de leerling die een formule moet leren is het belangrijk niet alleen 

rekening te houden met het eindproduct maar ook met de vele aspecten die eraan ten grondslag 

liggen. Een leerling kan tijdens het bestuderen van een formule op elk van de gerelateerde aspecten 

een vraag hebben en elke vraag moet op te lossen zijn. Als een leerling met een vraag niet geremd 

wordt door gebrek aan een antwoord maar juist verder kan, zijn er meer succeservaringen en is leren 

effectiever en dieper (Janssen, Veldman, & van Tartwijk, 2008; Brophy, 2004). 

Chin en Brown (2000) merken o.a. op dat leerlingen verschillende leerstijlen kunnen hanteren die tot 

diep leren leiden, maar dat het diep leren niet altijd spontaan gebeurt. Doordat de docent leerlingen 

begeleidde en attent maakte op belangrijke details konden de leerlingen tot diepere inzichten komen. 

Dit kan worden bereikt door leerlingen te hinten op onderliggende relaties. Hierdoor houden 

leerlingen eigenaarschap over hun leerproces maar kunnen er wel inzichten worden opgedaan waar 

ze zelf aan voorbij zouden zijn gegaan. Bij het ontwerp van de website is het daarom goed om, op 

subtiele wijze, onderlinge relaties tussen concepten en vaardigheden te duiden. 

Onderzoek naar effectief onderwijs gebeurt al langer. Zo spreekt De Corte (1990) over krachtige 

leeromgevingen. Koopman (2017) koppelt krachtige leeromgevingen aan diep leren en noemt 6 

kenmerken voor krachtige onderwijssituaties: leerdoelen, mate van vakoverstijgend werken, soort 

opdracht en taken, aard van het leren, coaching en feedback. Door deze kenmerken waar mogelijk te 

integreren in het ontwikkelen van een onderwijstoepassing neemt de kans op diep leren toe. 

4.1.1 Leerdoelen 
Om krachtig onderwijs neer te zetten moeten leerdoelen niet alleen beschrijven wat een leerling 

moet weten maar eerder wat een leerling met verworven kennis moet kunnen (Martinez & 

McGrath, 2014). Hierdoor ontstaan hogere orde denkvaardigheden. Leerlingen kunnen principes dan 

in nieuwe contexten toepassen en beter verbanden herkennen. De leerdoelen die in hoofdstuk 5 

zullen worden beschreven zijn veelal in deze vorm geformuleerd. Het gaat niet om kennis hebben 

van concept maar kunnen werken met het concept. Bij het inrichten van de website zal er dus 

aandacht moeten zijn voor zowel de informatie als ook de toepassing daarvan. 

4.2.1 Vakoverstijgend werken 
Door vakoverstijgend te werken kunnen leerlingen meer relaties leggen tussen geleerde elementen. 

Het is belangrijk dat leerlingen beseffen niet slechts met een opgave voor een vak bezig te zijn. Wat 

ze leren maakt deel uit van een groter geheel, een ‘echt probleem met meerdere dimensies om op te 

lossen’ (Gresnigt, Slangen, & Brouwer, 2017, p. 33). Daarbij is vakoverstijgend werken een belangrijk 
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onderdeel van de 21-eeuwse vaardigheden. Die zijn in het algemeen een belangrijke vaardigheid voor 

de huidige leerling (Thijs, Fisser, & Hoeven, 2014). Zoals eerder genoemd is natuurkunde 

tegenwoordig niet te bedrijven zonder wiskunde. Hier is een goede gelegenheid om bewust 

vakoverstijgend te werken. Door de website zo in te vullen dat de relatie tussen natuurkunde en 

wiskunde expliciet duidelijk wordt kunnen leerlingen verbanden leggen. Hierdoor kunnen leerlingen 

het inzicht ontwikkelen dat iets wat in de ene context wordt geleerd in een andere context ook 

waardevol kan zijn (Simons & Verschaffel, 1992). 

4.1.3 Soort opdracht en taken 
Door opdrachten authentiek en relevant te maken voor leerlingen zal er sneller diep leren kunnen 

optreden. Dit spreekt aan tot de motivatie van de leerling doordat deze de toepassing duidelijker voor 

ogen krijgt (Nie & Lau, 2010). Het komt de motivatie van de leerlingen ten goede als ze weten waar ze 

het voor doen. Dit kan op de website worden bereikt door formules te voorzien van relevante 

voorbeelden en duidelijke koppelingen tussen vaardigheden en toepassingen. Hierdoor wordt het 

voor leerlingen duidelijk waar de vaardigheden toe dienen. Bovendien wordt het duidelijk waar de 

formules in de praktijk kunnen worden toegepast. Ook kan een maatschappelijke of historische 

context worden vermeld op de website om authenticiteit en relevantie te bevorderen. 

4.1.4 Aard van het leren 
Krachtige onderwijssituaties zijn situaties waar leerlingen zelf actief kennis construeren (Bolhuis & 

Voeten, 2001). De rol van de docent is coachend maar leerlingen moet wel worden getraind in zelf 

studeren. Door een intuïtieve structuur aan te bieden met veel duidelijke maar ook subtiele 

verwijzingen kunnen leerlingen zelf op zoek gaan naar onderdelen die voor hen relevant zijn. Hierdoor 

kunnen leerlingen zelf kennis en vaardigheden construeren op basis van wat al bekend is (Bolhuis & 

Voeten, 2001). Door gebruik te maken van een website kunnen teksten worden verrijkt met 

hyperlinks. Hierdoor wordt het voor leerlingen mogelijk om zich sneller en doelgerichter door 

behapbare stukken informatie te navigeren. 

4.1.5 Coaching 
Een docent kan meerdere technieken toepassen om het leerproces te begeleiden zoals: informatie 

aanbieden, vragen stellen en extra hulp geven (Ketelaar, Beijaard, Boshuizen, & Den Brok, 2012). 

Maria Montessori heeft het principe coaching uitgedrukt, gezien vanuit de leerling, met de woorden: 

“Help mij het zelf te doen” (Over Maria Montessori, n.d.). Coachend onderwijs zorgt ervoor dat 

eigenaarschap bij de leerling blijft (Janson, 2015). Omdat de website in eerste instantie als 

informatiebron is bedoeld is het geen natuurlijk medium voor actief coachen. Er kunnen wel enkele 

passief coachende elementen in worden verwerkt. Zo kunnen pagina’s dusdanig worden ingericht dat, 

wanneer een leerling een bepaalde richting op werkt, door de stof er relevante koppelingen worden 

aangeboden om op dat traject door te kunnen gaan.  

4.1.6 Feedback 
Feedback tijdens het leerproces helpt het proces optimaliseren. Hierdoor kan de kwaliteit worden 

vergroot (Hattie & Timperley, 2007). Feedback kan op vele verschillende manieren worden gegeven 

(Hendry, Bromberger, & Armstrong, 2011). Om feedback te kunnen geven moet eerst worden 

vastgesteld wat het huidige niveau of de ontwikkeling van een leerling is. Feedback kan vanuit de 

leerling zelf komen. Thomas Monson (1970) heeft gezegd “wanneer resultaten worden gemeten, 

verbeteren resultaten. Wanneer resultaten worden gemeten en gerapporteerd, neemt het tempo van 

verbetering toe”. Feedback kan ook vanuit de leraar komen. Een leraar kan gemaakt werk of gegeven 

antwoorden beoordelen en van commentaar voorzien. Om een vorm van feedback op de website te 

integreren moet er een interactief element worden toegevoegd dat door de leraar of leerling moet 
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worden bijgehouden. Gezien de informatieve aard van de website en het tijdpad van dit onderzoek 

zal daar nu niet op worden ingezet. Als de informatie eenmaal compleet en bruikbaar is zou in de 

toekomst naar interactieve elementen voor feedback kunnen worden gekeken. 

4.2 TAM 
De theorie over diep leren helpt bij het inrichten van de informatie op de website. Er moet ook worden 

nagedacht over het inrichten van de website zelf. Leerlingen moeten in staat zijn om op een 

laagdrempelige manier de website te gebruiken om het leerproces niet te hinderen. Er zijn meerdere 

manieren om een voorspelling te doen over het in gebruik nemen van een nieuwe IT-toepassing 

(Lowry, Gaskin, & Twyman, 2012; Scherer & Craddock, 2002). Een veelgebruikt startpunt voor 

onderzoek naar acceptatie van een nieuwe toepassing is het Technology Acceptance Model (Jordan & 

Thomas, 1996). Volgens dit model zijn er twee belangrijke factoren die bepalen of een persoon een 

product zal gebruiken: Perceived usefulness en perceived ease of use. Perceived usefullness gaat er 

om of de bedoelde gebruiker nut ziet in het gebruiken van de toepassing. Bij perceived ease of use 

gaat het er om hoeveel moeite de bedoelde gebruiker denkt te moeten investeren om de toepassing 

te gebruiken. Als deze twee factoren niet voldoende scoren neemt de kans op gebruik van de 

toepassing af. Bootsma (2015) vertaalt het TAM naar het vormgeven van een website en voegt er een 

derde aan toe: bruikbaarheid, gebruikersgemak en visuele aantrekkelijkheid. 

4.2.1 Bruikbaarheid 
Bruikbaarheid gaat er over of een systeem relevant is voor de gebruiker (Bootsma, 2015). Ook bij de 

theorie over diep leren in 4.1.3 kwam het belang van nut naar voren. Om een goede website te 

ontwikkelen moet de website de leerlingen het gevoel geven dat ze er iets aan hebben. Dit kan worden 

bereikt door duidelijk in beeld te brengen wat de website te bieden heeft, en expliciet aan te sluiten 

bij wat leerlingen moeten kennen. Daarnaast moet blijken dat de website iets te bieden heeft wat 

elders minder gemakkelijk te vinden is. Dat kan zijn de rijkheid aan informatie, het eigenaarschap van 

het leerproces en de praktische manier waarop elementen worden aangeboden. 

4.2.2. Gebruikersgemak  
Gebruikersgemak gaat over de mate van vaardigheden of ervaring die een gebruiker moet hebben om 

op de website te kunnen werken (Bootsma, 2015). Dit punt is nauw verbonden met de bruikbaarheid. 

Om een goed bruikbare website te maken moeten de elementen op de website logisch worden 

ingedeeld en gemakkelijk bereikbaar zijn. Een manier om dit op de website te realiseren is door het 

toepassen van webdesign principes, zoals beschreven door Laja (2020). Zo komen er meerdere wegen 

die tot hetzelfde doel leiden. Verder wordt bij elk onderdeel afgewogen of het in de meest simpele 

vorm wordt aangeboden. Waar mogelijk en nuttig worden elementen gescheiden om drukte te 

voorkomen. Ook wordt bij het inrichten van de menu’s rekening gehouden met simpliciteit om 

keuzetijd zo laag mogelijk te houden. 

De System Usability Scale (SUS) vragenlijst is een veel gebruikt instrument in combinatie met het TAM 

(Lewis, 2018). Deze lijst van 10 vragen op een likertschaal van 5 punten ziet eruit als in tabel 1. 
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Tabel 1 – SUS vragenlijst van Lewis (2018) 

# Vraag - - - 0 + ++ 

1 Ik zou dit systeem regelmatig gebruiken      

2 Dit systeem is onnodig ingewikkeld      

3 Ik denk dat het systeem eenvoudig is in gebruik      

4 Ik denk dat ik technische hulp nodig heb om dit systeem te kunnen 
gebruiken 

     

5 Ik vond de verschillende onderdelen van dit systeem goed met elkaar 
geïntegreerd 

     

6 Ik vind dat er te veel onsamenhangendheid in dit systeem zit      

7 Ik kan me voorstellen dat de meeste mensen dit systeem snel leren 
gebruiken 

     

8 Ik vond het systeem erg ongemakkelijk in gebruik      

9 Ik heb er vertrouwen in dat ik het systeem kan gebruiken      

10 Ik moest veel dingen leren voordat ik het system kon gebruiken      

 

Deze lijst zal als basis dienen voor het voorbereiden van de vragen van de semigestructureerde 

interviews die in de testfase zullen worden afgenomen. 

4.2.3. Visuele aantrekkelijkheid 
Visuele aantrekkelijkheid gaat over de mate waarin de opmaak van de website gebruikers aanspreekt 

of afstoot (Bootsma, 2015). De visuele inrichting moet ten dienste staan van het doel van de website 

(Laja, 2020). In de praktijk zal er dus moeten worden gekeken naar manieren om structuur en overzicht 

te creëren in de informatie. Er kan volgens Bootsma (2015) onderscheid worden gemaakt tussen 

klassieke aantrekkelijkheid en expressieve aantrekkelijkheid. Klassieke aantrekkelijkheid heeft te 

maken met een geordend en duidelijk ontwerp. Expressieve aantrekkelijkheid gaat meer over 

originaliteit en creativiteit. Beiden kunnen worden getest met de volgende stellingen die Bootsma 

suggereert. 

Tabel 2 – Vragenlijst ten behoeve van visuele aantrekkelijkheid van Bootsma (2015) 

# Vraag  - - - 0 + ++ 

1 Het is voor mij duidelijk hoe deze website is ingedeeld.       

2 De menubalk heeft een logische volgorde.      

3 De teksten op de website hebben duidelijke hoofd- en subkoppen en 
alinea's. 

     

4 Ik vind de website er mooi uitzien.      

5 Qua design heb ik niet eerder een website als deze gezien      

6 Ik vind de afbeeldingen op de website toepasselijk      

 

Voor de website zal vooral worden ingezet op de klassieke aantrekkelijkheid. Orde en duidelijkheid 

dragen bij aan het gebruiksgemak en ondersteunen het informatieve doel van de website. Om dit te 

testen kunnen de bovenstaande vragen worden gebruikt als basis voor het interview. 
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4.4 Antwoord deelvraag 1 
DEELVRAAG 1: WELKE PRINCIPES KUNNEN WORDEN TOEGEPAST OM EEN GEBRUIKSVRIENDELIJKE WEBSITE TE MAKEN DIE 

DIEP LEREN FACILITEERT? 

Om een website te maken die stimuleert tot diep leren, wordt gekeken hoe de zes factoren van 

krachtige leersituaties kunnen worden geïntegreerd (Koopman, 2017). Om de website als instrument 

effectief te kunnen gebruiken zal worden gewerkt met een uitgebreide versie van het TAM (Bootsma, 

2015). Op deze wijze wordt diep leren ondersteund door zowel focus op de inhoud als ook op de vorm. 

De 9 elementen die uit de theorie naar voren komen staan in Tabel 3. 

Tabel 3 - De negen elementen die fungeren als vertrekpunt voor de website gebaseerd op (Koopman, 2017; Bootsma, 

2015) 

Element Voorgestelde invulling 

Leerdoelen Leerdoelen uit de examenprogramma’s natuurkunde en wiskunde die 
relevant zijn voor het werken met formules worden gebruikt als inhoud 
voor de website. Hier wordt ook expliciet melding van gemaakt. 

Vakoverstijgend werken Er zal op de website aandacht worden besteed aan wisselwerking tussen 
relevante leerdoelen uit de examenprogramma’s voor natuurkunde en 
wiskunde. Kruisverwijzingen worden ingezet om verbanden te tonen. 

Soort opdracht en taak Op de website zal worden vermeld wat de toepassing van verschillende 
onderdelen is. Vaak zal daarbij gebruik worden gemaakt van 
voorbeelden. Hieruit moet de relevantie van formules en vaardigheden 
duidelijk worden. 

Aard van het leren De leerling is eigenaar van het leerproces en moet de website zelfstandig 
kunnen gebruiken. Door een duidelijke structuur en veel bewust 
geplaatste hyperlinks wordt de leerling begeleid om zijn eigen 
antwoorden te vinden.  

Coaching Het ontwerp van de website zal een passieve coachende rol innemen. 
Hyperlinks, verwijzingen en accenten sturen leerlingen richting 
relevante onderwerpen een vaardigheden om leervragen op te lossen. 

Feedback Om feedback te realiseren moet er iets worden gemeten, geanalyseerd 
en beoordeeld. Omdat dit de complexiteit van de website dusdanig 
vergroot wordt hier geen aandacht aan besteed.  

Bruikbaarheid De bruikbaarheid van de website voor leerlingen moet gaan blijken uit 
de aansluiting aan het examenprogramma natuurkunde en de 
praktische organisatie van de informatie. 

Gebruiksgemak Op de website zullen ontwerpprincipes worden toegepast om overzicht 
te bewaren en navigatie efficiënt te maken. Dit uit zich in de structuur 
en vormging van de pagina’s en menu’s.   

Aantrekkelijkheid De website krijgt een klassieke aantrekkelijkheid. Een rustig kleurenpalet 
en geordende indeling van pagina’s moet een klimaat creëren die 
leerlingen ondersteund om gefocusseerd te kunnen studeren. 
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5 De Leerdoelen 
DEELVRAAG 2: HOE WORDEN DE LEERDOELEN VOOR DE WEBSITE VORMGEGEVEN? 

Uit hoofdstuk 4.1.1 blijkt ook dat goed geformuleerde leerdoelen bijdragen tot diep leren. Ros en 

Timmerman (2010) bevestigen dat de leerdoelen bekend moeten zijn om leerlingen tot een goed 

resultaat te kunnen leiden. Omdat de leerdoelen het hart van de website vormen wordt in dit 

hoofdstuk dieper op de specifieke leerdoelen ingegaan. Vanuit het ministerie van Onderwijs zijn er 

richtlijnen voor wat leerlingen op verschillende punten van hun schoolcarrière minstens moeten 

kennen. De website die hier wordt ontwikkeld is gericht op leerlingen in de bovenbouw HAVO die naar 

het eindexamen HAVO toewerken. Dit is praktisch gekozen om binnen de ruimte van dit onderzoek 

concreet een website te kunnen realiseren. De complexiteit en omvang van de website nemen toe op 

het moment dat er voor meerdere niveaus moet worden gedifferentieerd. 

5.1 NaSk Havo onderbouw 
In de onderbouw wordt bij natuurkunde/scheikunde al aandacht besteed aan onderwerpen als 

elektriciteit, geluid, licht, beweging, energie en materie. Bij deze onderwerpen wordt van leerlingen 

verwacht dat ze al met formules gaan werken. In de kerndoelen voor de onderbouw voortgezet 

onderwijs die het SLO heeft opgesteld worden de volgende concrete punten beschreven met 

betrekking tot natuurkundeformules (Rijksoverheid, 2006): 

O1. De leerling leert passende wiskundetaal te gebruiken voor het ordenen van het eigen 

denken en voor uitleg aan anderen, en leert de wiskundetaal van anderen te begrijpen 

O2. De leerling leert informele notaties, schematische voorstellingen, tabellen, grafieken en 

formules te gebruiken om greep te krijgen op verbanden tussen grootheden en variabelen. 

O3. De leerling leert te werken met theorieën en modellen door onderzoek te doen naar 

natuurkundige en scheikundige verschijnselen als elektriciteit, geluid, licht, beweging, energie 

en materie. 

Deze punten zouden bekend moeten zijn op het moment dat een leerling naar de bovenbouw HAVO 

wordt bevorderd. Desalniettemin is het goed om stil te staan bij deze basis. Mocht het er bij een 

leerling aan schorten dan kan op dit niveau instructie worden aangeboden. Daarom zal er op de 

website aandacht worden besteed aan elementaire wiskundevaardigheden en komt er bij elke 

formule een uitgebreide beschrijving. 

5.2 Natuurkunde HAVO bovenbouw 
Eenmaal in de bovenbouw werkt een leerling verder toe naar de doelen van het eindexamen. Binnen 

het examenprogramma wordt er, onder andere, uiteengezet welke formules bekend moeten zijn en 

welke bijpassende vaardigheden moeten worden beheerst. Deze formules en vaardigheden worden 

gebruikt als content voor de website. De vaardigheden met betrekking tot formules worden als volgt 

vermeld in de examensyllabus Natuurkunde (College voor Toetsen en Examens, 2019): 

N1. Berekeningen kunnen maken met deze [in de syllabus vermelde] formules;  

N2. Kunnen redeneren met deze formules;  

N3. De grootheden kennen die in de formules voorkomen, evenals de bijbehorende 

eenheden.  

N4. Herleiden van formules; 
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N5. Redeneren met evenredigheden (recht, omgekeerd, kwadratisch, omgekeerd 

kwadratisch); 

N6. Berekeningen uitvoeren met bekende grootheden en relaties en daarbij de juiste formules 

en eenheden hanteren, 

N7. Substitueren van formules;  

N8. Eenheden omrekenen, afleiden en controleren. 

Doel N1, N2, N3, N6 en N8 worden hier beschouwd als zijnde natuurkundig van aard. Doel N4, N5 en 

N7 worden breder geformuleerd en worden beschouwd als algemene (wiskundige) vaardigheden. 

Naast algemene vaardigheden met betrekking tot formules moeten er ook 59 specifieke formules 

bekend zijn bij de leerling. De complete lijst met de formules is opgenomen in Bijlage 1. Bij nadere 

inspectie is te zien dat de twee formules voor rendement dubbel voorkomen. Ze zijn te vinden in het 

domein ‘Beweging en Energie’ en in het domein ‘Meten en Regelen’.  

5.3 Wiskunde HAVO bovenbouw 
Hoewel formules een instrument zijn om natuurkundig inzicht te verschaffen zijn ze niet los te 

koppelen van wiskundige vaardigheden (Nilsen, Angell, & Grønmo, 2013). Gegeven dit wiskundige 

aspect van natuurkundeformules zijn vaardigheden die bij het vak wiskunde worden opgedaan ook 

belangrijk voor de leerling om te beheersen. Volgens het profielensysteem in Nederland zijn 

Natuurkunde en Wiskunde B een verplicht onderdeel van het profiel natuur en techniek 

(Rijksoverheid, n.d.). Hoewel er uitzonderingen bestaan zullen veruit de meeste leerlingen dus het vak 

Wiskunde B naast Natuurkunde krijgen. Daarom wordt in het kader van dit onderzoek gebruik 

gemaakt van de examensyllabus voor Wiskunde B. In de examensyllabus van wiskunde B worden de 

volgende relevante onderdelen beschreven (College voor Toetsen en Examens, 2019). De kandidaat 

kan/beheerst: 

W1. Profielspecifieke probleemsituaties in wiskundige termen analyseren, oplossen en het 

resultaat naar de betrokken context terugvertalen. 

W2. Modelleren en algebraïseren, ordenen en structureren, analytisch denken en 

probleemoplossen, formules manipuleren, abstraheren, en logisch redeneren en bewijzen. 

W3. Standaardfuncties (machtsfuncties, exponentiële en logaritmische functies en 

goniometrische functies) hanteren, interpreteren binnen een context, de grafieken 

beschrijven en in een functievoorschrift vastleggen en werken met eenvoudige 

transformaties. 

W4. Vergelijkingen, ongelijkheden en stelsels van twee lineaire vergelijkingen oplossen, in 

voorkomende gevallen grafisch oplossen of de oplossingen numeriek benaderen en de 

oplossingen interpreteren in de context. 

W5. Analytisch-algebraïsche berekeningen uitvoeren aan de hand van (profielspecifieke) 

contexten en figuren. 

W6. Het veranderingsgedrag van een functie, gegeven door grafiek, tabel of formule, 

beschrijven door middel van toenamediagrammen en differentiequotiënten en kan 

differentiequotiënten berekenen en interpreteren, ook vanuit een profielspecifieke 

probleemsituatie. 
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W7. De kandidaat kan de afgeleide functie begripsmatig interpreteren en kan lokale 

veranderingen van functiewaarden benaderen 

W8. De kandidaat kan afstanden en hoeken berekenen met behulp van goniometrische 

verhoudingen, de stelling van Pythagoras en de sinus- en cosinusregel. 

Het is opvallend dat in de leerdoelen voor wiskunde expliciet wordt verwezen naar het feit dat de 

vaardigheden in de profielspecifieke situaties moet kunnen worden toegepast. Zoals W1 beschrijft is 

hier een vertaalslag voor nodig (van den Berg, 2014). Verder wordt er naar een aantal belangrijke 

wiskundige instrumenten verwezen zoals rekenregels, algebra, diagrammen en manipulatie. Daarom 

zal er op de website aandacht moeten worden besteed aan het ontwikkelen van deze vaardigheden. 

Hiervoor kunnen toelichtingen, voorbeelden en stappenplannen worden ingezet. 

5.4 Antwoord deelvraag 2 
DEELVRAAG 2: WAT MOETEN LEERLINGEN OP DE HAVO KENNEN EN KUNNEN OP HET GEBIED VAN 

NATUURKUNDEFORMULES? 

Wat een leerling moet kennen zijn de 59 formules (zie Bijlage 1) met de bijbehorende grootheden en 

eenheden. Wat een leerling moet kunnen is deze formules gebruiken, afleiden, manipuleren en 

interpreteren. Er kan een indeling worden gemaakt tussen vaardigheden die specifiek gelden voor het 

vak natuurkunde en vaardigheden die algemener van aard zijn en vallen onder de taal der wiskunde. 

Daarom zal er op de website aandacht worden besteed aan elke individuele formule en ook aan de 

verschillende vereiste vaardigheden ingedeeld per categorie. Denk bij vaardigheden bijvoorbeeld aan 

werken met grafieken en het omschrijven van formules.  
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6 Ontwerp 
DEELVRAAG 3: HOE KOMT DE WEBSITE VOOR NATUURKUNDEFORMULES ER UIT TE ZIEN? 

In hoofdstuk 4 is besproken hoe zes elementen die diep leren faciliteren en drie elementen die 

bijdragen tot een effectieve website kunnen worden vertaald naar de website. In hoofdstuk 5 is 

besproken welke leerdoelen met betrekking tot formules relevant zijn voor leerlingen in de 

bovenbouw HAVO. Om de concrete website te maken worden de resultaten van voorgaande 

hoofdstukken gecombineerd.  

De website krijgt de naam Formule Leren. Dit geeft het doel duidelijk weer en allitereert mooi. De 

website is gekoppeld aan het domein www.formuleleren.nl. Om de website te bouwen wordt gebruik 

gemaakt van de Googlesites service (sites.google.com). De keuze voor Googlesites is gebaseerd op de 

eenvoud in gebruik en de gratis beschikbaarheid. Googlesites is ontworpen om gebruikers zelf 

websites te kunnen laten maken met behulp van het ‘drag and drop’ principe. Hierbij staan 

verschillende site elementen klaar voor de gebruiker om op te pakken en op de website te plaatsen. 

Elementen zoals tekstvlakken en afbeeldingen kunnen door de gebruiker worden georganiseerd en 

ingevuld. Het voordeel is dat hier geen aanvullende programmeer-kennis voor nodig is. Hierdoor kan 

worden gefocust op de inhoud van de website zonder te hoeven stilstaan bij de achterliggende 

techniek. Andere voordelen van dit pakket zijn het inbegrip van een host-service (de website staat 

online), het gebruik van voorgeprogrammeerde thema’s, integratie met Googledrive voor opslag van 

bestanden en automatische toegankelijkheid van de website voor desktop/tablet/mobiel.  

Bij het ontwerp van de website moeten afwegingen worden gemaakt op verschillende gebieden. In 

paragraaf 6.1 wordt de interface besproken. De interface is wat een leerling ziet bij gebruik van de 

website. Hierbij gaat het vooral om de elementen van visuele aantrekkelijkheid, het gebruiksgemak 

en bruikbaarheid van de website. In paragraaf 6.2 wordt de structuur besproken. De structuur bepaalt 

de rangschikking van elementen op de pagina’s en de rangschikking van pagina’s binnen de website. 

Structuur gaat ook over de navigatie tussen verschillende onderdelen op de website. Dit betreft vooral 

de elementen van vakoverstijgend werken, aard van het leren, coaching en gebruikersgemak. 

Paragraaf 6.3 gaat in op de inhoud van de pagina’s. Dit sluit vooral aan bij de elementen leerdoelen, 

soort opdracht en taak en bruikbaarheid. Tijdens het bouwen van de website moet ook rekening 

worden gehouden met enkele beperkingen. Deze worden besproken in paragraaf 6.4. 

6.1 Interface  
De interface is datgene wat een leerling ziet bij gebruik van de website. Wat een leerling ziet moet 

visueel aantrekkelijk zijn om prettig te zijn in gebruik zoals besproken in 4.2.3. De visuele 

aantrekkelijkheid wordt bepaald door de vormgeving en overzichtelijkheid van de website en binnen 

een fractie van een seconde beoordeeld door de gebruiker (Walker, 2020; Tuch, Presslaber, Stocklin, 

Opwis, & Bargas-Avila, 2012). Daarom is gekozen voor een zo rustig mogelijk ontwerp. Het 

voorgeprogrammeerde ‘Vision’ thema van Googlesites is daar uitstekend op af te stemmen. Er is 

gekozen voor een witte achtergrond met zwarte tekst. Samen met lichtblauwe menu’s en accenten 

produceert het een schoon en rustig uiterlijk. Het voorgeprogrammeerde ‘Bold’ lettertype maakt de 

tekst goed leesbaar. 

De banner bovenaan de meeste pagina’s met een krijtbord-afbeelding op de achtergrond verwijst op 

subtiele manier terug naar school. Het logo van de website is een gestileerd atoom wat symbool staat 

voor het vak natuurkunde. Deze stijl maakt in een opslag duidelijk wat op deze website te vinden is. 
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Om het overzicht te faciliteren is naast een aangename opmaak ook een sterke visuele hiërarchie 

gunstig (Cao, 2015). Dit wordt onder meer bereikt door gebruik te maken van gekleurde menu’s en 

kopteksten, banners bovenaan elke pagina en het gebruik van witte ruimte.  

Het menu is voor de desktop/tablet versie van de website bovenaan de pagina geplaatst en is altijd 

zichtbaar. Het menu bevat het logo, de websitenaam en de volgende knoppen: Home, Formules, 

Natuurkunde, Wiskunde en Zoeken. De menu-onderdelen Home en Zoeken bevorderen het 

gebruiksgemak van de website als instrument. Deze menukeuze voor Formules, Natuurkunde en 

Wiskunde komt voort uit een indeling van de leerdoelen uit hoofdstuk 5 en verwijzen expliciet naar 

het element vakoverstijgend werken. Alle onderdelen op de website worden ondergebracht in deze 

drie hoofdcategorieën. De voorgestelde indeling is te zien in Tabel 4.  

Tabel 4 – Indeling van de menu’s op de website. 

 

Titels zijn gekozen om kort, duidelijk en doeltreffend te zijn. Dit om bij te dragen aan het 

gebruiksgemak van de website. Binnen elk menu is een zo beperkt mogelijk aantal keuzen zodat er 

niet te lang naar een willekeurig onderdeel gezocht hoeft te worden (Laja, 2020; Hick, 1952). 

6.2 Structuur  
Het doel van de website is om leerlingen te helpen formules te gaan beheersen. De structuur van de 

website is zo gekozen om dit doel te ondersteunen. Er is een centrale rol voor de formulepagina’s. Ter 

ondersteuning zijn er aanvullende informatie- en vaardighedenpagina’s. Er wordt ingezet op een 

behendige navigatie tussen de vele verschillende onderdelen op de website. Door deze wendbaarheid 

kan een leerling snel antwoorden vinden op zijn/haar leervragen en wordt het leerproces zo min 

mogelijk geremd. Het zorgt er ook voor dat er vele verschillende paden kunnen worden gevolgd om 

tot dezelfde informatie te komen. Hierdoor worden mensen met verschillende benaderingen 

tegemoetgekomen. Dit geeft invulling aan de elementen aard van het leren, coaching en 

gebruikersgemak.  

       Formules        Natuurkundig inzicht        Wiskundig inzicht 
       Lijst van alle formules Grootheden 

Eenheden 
Relevante getallen 
Rekenen met eenheden 
Symbolen en scripts 

Variabelen en constanten 
Operatoren 
Rekenregels 
Verbanden 
Herleiden 
Substitutie 
Grafieken 

Figuur 1 - Voorbeeld lay-out 
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Behalve een algemene structuur over de gehele website wordt er ook per onderdeel een vaste 

structuur gehanteerd. Leerlingen die langer gebruik maken van de website kunnen de structuur gaan 

herkennen en hierdoor sneller de juiste informatie terugvinden op een pagina omdat alles op dezelfde 

plek staat (Fang, Singh, & Ahluwalia, 2007; Ayyar, 2017). Dit geldt met name voor de pagina’s voor de 

formule, de eenheid en de grootheid omdat er hier velen van zijn. Dit ondersteunt het element aard 

van het leren omdat kennisconstructie efficiënter kan plaatsvinden. Andere pagina’s bieden een 

diversiteit aan onderdelen aan waardoor geen standaardvorm kan worden gehanteerd. Als er op een 

pagina meerdere onderdelen voorkomen staat er vaak een index bovenaan de pagina voor een snel 

overzicht over wat er te verwachten is. Met een simpele klik kan een leerling meteen naar het 

betreffende onderdeel worden gebracht op de pagina. 

6.3 Inhoud 
De website bevat ruim 150 verschillende pagina’s. Elke pagina is besteed aan een specifiek thema. De 

meeste pagina’s gaan over de formules. Deze zijn ondergebracht als lijst in hun eigen menu. Ook is er 

een pagina waar alle formules zowel visueel als tekstueel zijn opgesomd en ingedeeld volgens de 

examendomeinen. Een ander groot deel van de website is gewijd aan de pagina’s voor de grootheden 

en de eenheden. Deze zijn ondergebracht bij het onderdeel natuurkunde. Vanaf een algemene lijst of 

door middel van een submenu in het menu natuurkunde kan naar individuele pagina’s voor 

grootheden of eenheden worden genavigeerd. Een aantal andere pagina’s gaan over vaardigheden en 

inzichten. Die pagina’s zijn volgens de aard ingedeeld in de menu’s natuurkunde of wiskunde.   

6.3.1 Formulepagina 
Het hart van de website zijn de 57 formulepagina’s. Op deze pagina staat een overzicht van informatie 

die relevant is voor een specifieke formule: 

• Formule 

• Legenda 

• Toelichting 

• Verschillende vormen: symbolen, woorden, eenheden 

• Voorbeeld 

De legenda dient om de symbolen in de formule te beschrijven. Hierbij wordt verteld wat de grootheid 

is die met het symbool in de formule wordt aangeduid. Ook wordt vermeld welke eenheid daarvoor 

gebruikt wordt met het bijbehorende symbool. Elk van deze onderdelen in de legenda is doorgelinkt 

naar de betreffende grootheid en eenheid pagina’s. Zo kan een leerling die een onderdeel van de 

legenda niet begrijpt meteen meer informatie vinden door op de link te klikken. Dit sluit aan bij 

leerdoel N3. 

De toelichting beschrijft het gebruik van de formule. Hierbij wordt aandacht besteed aan de fysieke 

interpretatie van de formule en aan de onderlinge relaties tussen de grootheden. De beschrijving is 

uitgebreid en basaal opgezet zodat vanaf elk niveau ingestapt kan worden. Begrippen in deze tekst, 

zoals verbanden, zijn ook weer doorgelinkt naar andere relevante pagina’s op de website. Dit sluit 

vooral aan bij leerdoel N1 en N2. 

De verschillende vormen dienen om de formule in verschillende perspectieven te zien. Hierdoor wordt 

de veelzijdigheid inzichtelijker en wordt het voor leerlingen eenvoudiger om tussen verschillende 

representaties te vertalen. Een formule kan op meerdere manieren worden gerangschikt. De vorm die 

bovenaan de pagina staat komt overeen met de syllabus en vaak ook met methodes en met BINAS. 

Dit is een herkenbaar instappunt. In de praktijk (en in veel opgaven) zal de formule vaak in andere 

configuraties moeten worden gebruikt. Alle mogelijke configuraties waarbij 1 grootheid aan de ene 
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zijde van het ‘=’teken staat en de rest van de grootheden aan de andere zijde worden gegeven. Dit 

sluit aan bij leerdoel N4. De formule in woorden is voor leerlingen die nog moeite hebben om de 

symbolen snel te interpreteren. Door de uitgeschreven grootheden te gebruiken wordt de structuur 

sneller duidelijk. De formule in eenheden is gekoppeld aan leerdoel N8 dat een leerling eenheden 

moet kunnen “omrekenen, afleiden en controleren”. Verder wordt er verwezen naar relevante 

pagina’s om betreffende vaardigheden nader te bestuderen. 

Als laatste element is er een uitgewerkte opgave om de toepassing van de formule te demonstreren. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een standaard plan van aanpak om de leerling te laten wennen aan 

een gestructureerde manier om een opgave op te lossen (van Montfort, 2018). Dit sluit aan bij de 

elementen ‘soort opdracht en taak’ en bij ‘coaching’. 

Onderaan de pagina zijn de knoppen ‘volgende’ en ‘vorige’ om door de formules te navigeren. 

6.3.2 Grootheidpagina 
Er zijn 51 grootheidpagina’s overeenkomstig de grootheden die volgens de syllabus bekend moeten 

zijn. Het kennen van de grootheden sluit aan bij leerdoel N3. Elke pagina bestaat uit de volgende 

onderdelen: 

• Symbool 

• Eenheid 

• Betekenis 

• Toepassing 

• (Eventueel ander gebruik van hetzelfde symbool) 

• Formules 

Het symbool geeft aan hoe de grootheid in formules wordt afgekort. 

De eenheid geeft aan welke eenheid of eenheden bij de betreffende grootheid worden gebruikt. Deze 

zijn ook weer doorgelinkt naar de eenheden zodat een leerling hier makkelijk meer informatie over 

kan vinden. 

De betekenis is een toelichting van de fysische betekenis van de grootheid. 

Soms komt het voor dat een symbool voor meerdere toepassingen wordt gebruikt. Wanneer dit aan 

de orde is wordt in een grijze balk hier melding van gemaakt. In deze beschrijving kan op de andere 

toepassingen worden geklikt om de betreffende pagina’s te zien. Dit is een concrete invulling van het 

subtiele hinten waardoor leerlingen subtiel tot diepere inzichten worden gecoacht zoals voorgesteld 

door Chin en Brown (2000). 

Onderaan de pagina staan alle formules op de website waar de betreffende grootheid in voorkomt. 

Zo kan een leerling in één oogopslag zien waar de grootheid wordt toegepast. Ook deze linken door 

naar de betreffende formulepagina’s. 

Ook zijn er onderaan de pagina knoppen voor volgende en vorige om door de grootheden te bladeren. 

6.3.3 Eenheidpagina 
Elk van de 35 eenheidspagina’s bevat: 

• Symbool 

• Beschrijving 

• Zie ook… 
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Het symbool geeft aan welk symbool in de natuurkunde voor de betreffende eenheid wordt gebruikt. 

De beschrijving geeft aan voor welke grootheid de eenheid wordt gebruikt (ook weer gelinkt naar de 

pagina) en hoe de eenheid is bepaald. Hier wordt ook melding gemaakt van basiseenheden van het 

SI-stelsel om leerling een dieper inzicht te geven in de structuur van de eenheden. Waar mogelijk 

wordt er ook een beetje achtergrond gegeven over de naamgevers van verschillende eenheden zoals 

Coulomb en Newton. Dit sluit aan bij het element soort opdracht en taken en is gelijk een subtiel stukje 

vakoverstijgend werken naar geschiedenis.  

Het onderdeel ‘Zie ook’ wordt gebruikt om te koppelen naar andere relevante eenheden. Zo wordt er 

bij ‘Joule per kilogram’ verwezen naar ‘Joule’, ‘Kilogram’ en ‘Joule per kubieke meter’. Ook dit is om 

leerlingen te helpen verbanden te ontdekken tussen verschillende eenheden. Dit draagt bij aan de 

opbouw van kennis beschreven bij aard van het leren en het sluit aan bij coachen. 

6.3.4 Natuurkunde 
Het menu-onderdeel Natuurkunde behuisd de leerdoelen die niet een formule zijn maar wel relevant 

om met formules te kunnen werken. Deze onderdelen zijn: 

• Grootheden 

• Eenheden 

• Handige getallen 

• Rekenen met eenheden 

• Symbolen en scripts 

• Oorzaak en gevolg 

 

Het onderdeel grootheden geeft een algemene uitleg van wat grootheden zijn en een lijst met alle 

grootheden die volgens de examensyllabus bekend moeten zijn. Elke grootheid op de lijst linkt door 

naar de betreffende pagina. De lijst is gerangschikt op alfabet ten gunste van het gebruiksgemak. 

Binnen het hoofdmenu kan een submenu worden uitgeklapt waardoor de algemene pagina kan 

worden overgeslagen en direct naar een specifieke grootheidpagina kan worden genavigeerd. 

Het onderdeel eenheden geeft een algemene uitleg over wat eenheden zijn en een lijst met alle 

eenheden die bekend moeten zijn. Ook deze verwijzen weer allemaal door naar de betreffende pagina 

en zijn ook alfabetisch gerangschikt. Binnen het menu kan een submenu worden uitgeklapt waardoor 

de algemene pagina kan worden overgeslagen en direct naar een specifieke eenheidpagina kan 

worden genavigeerd. 

De pagina handige getallen is een overzichtje van enkele veelvoorkomende waardes en constanten. 

Hierbij staan de naam, het symbool, de waarde en de eenheid. Dit zijn enkele constanten zoals 

vermeld in de syllabus. Een voorbeeld is de constante van Planck. Hier staat ook de grootheid 

valversnelling (g) met de waarde waarin die vaak voorkomt: 9,81 m/s2.  

Rekenen met eenheden geeft een meer uitgebreide uitleg over hoe er moet worden gerekend met 

eenheden. Dit borduurt voort op de formule in eenhedenvorm op de formulepagina en sluit aan bij 

leerdoel N8. Het is ook een toepassing van het element leerdoel waar de pagina duidelijk aan het 

aanleren van een specifieke vaardigheid is geweid. 

De pagina ‘Symbolen en scripts’ beschrijft een paar algemene inzichten met betrekking tot het gebruik 

ervan in de natuurkunde. Denk hierbij aan hoofdlettergevoeligheid en het juiste gebruik van indices. 

Een juiste notatie is relevant voor alle leerdoelen. Ook is dit een specifiek geformuleerde vaardigheid 

die valt onder het element leerdoelen. 
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Oorzaak en gevolg is een pagina met als doel leerlingen laten beseffen welke onderlinge 

afhankelijkheid er is tussen grootheden in een formule. Dat de stroomsterkte in een schakeling 

afhangt van de weerstand in de stroomkring is niet hetzelfde als dat de weerstand afhankelijk is van 

de stroomsterkte. Een toelichting met enkele voorbeelden moet leerlingen helpen dit inzicht te 

krijgen. Dit sluit aan bij leerdoel N2 en N5. 

6.3.5 Wiskunde 
Het menu wiskunde biedt de volgende pagina’s aan: 

• Variabelen en constanten 

• Operatoren 

• Rekenregels 

• Verbanden 

• Omschrijven 

• Substitutie 

• Grafieken 

 

Het onderdeel variabelen en constanten is een toelichting op de beide concepten. In de formules die 

moeten worden geleerd komen altijd variabelen voor en regelmatig constanten voor. Het moet 

duidelijk zijn wat het doel van elk is. Wanneer een leerling dit besef onverhoopt nog niet heeft of het 

nog niet heeft kunnen vertalen naar de toepassing in de natuurkunde kan hier meer uitleg worden 

gevonden om hem te helpen. Dit sluit aan bij leerdoel W2. Het sluit ook aan bij het onderzoek van 

Entwistle (2000) om niet louter naar de stof te kijken in het leerdoel maar ook naar het hele proces 

dat eraan ten grondslag ligt. Hiermee wordt ook weer ingespeeld op het element aard van het leren. 

 

Het onderdeel operatoren geeft een elementaire benadering van de operatoren die in een formule 

kunnen voorkomen. Een goed beeld bij concepten als vermenigvuldigen en delen is belangrijk om 

formules te kunnen gebruiken en uiteindelijk te kunnen manipuleren. Dit sluit aan bij W2, W3 en W5.  

 

Het onderdeel rekenregels is gevuld met de rekenregels die een HAVO-leerling volgens de syllabus 

wiskunde moet kennen. Deze standaardmanipulaties zijn nodig om formules om te kunnen schrijven. 

Dit is essentieel voor leerdoel W2. 

 

Verbanden gaat in op hoe twee variabelen/grootheden van elkaar afhankelijk zijn. Dit verband is te 

herkennen aan het gebruik van operatoren. Voorbeelden zijn recht evenredig en omgekeerd 

evenredig. Het kunnen herkennen van verbanden geeft leerlingen inzicht in de fysische implicaties van 

een formule en helpt om visualisaties zoals diagrammen te interpreteren. Dit sluit aan bij W1, W3, W5 

en W6. 

 

Omschrijven is een belangrijke vaardigheid die leerlingen moeten beheersen volgens de leerdoelen. 

Naast dat elke formulepagina een aantal omgeschreven formules aanbiedt, moeten leerlingen ook 

zelf de vaardigheid opdoen om formules om te kunnen schrijven. Deze pagina is geschreven met als 

doel de leerling deze vaardigheid bij te brengen. Dat gebeurt stapsgewijs en met veel voorbeelden. 

Dit sluit aan bij leerdoel W2, W3 en W4. 

 

Substitutie is een vaardigheid die ook expliciet in de natuurkundesyllabus wordt genoemd als 

eindterm. Deze pagina is ingericht om deze vaardigheid uit te leggen met behulp van voorbeelden. De 

voorbeelden zijn doorgelinkt naar de betreffende formules. Dit sluit aan bij leerdoelen N7, W1 en W5.  
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Werken met grafieken is ook een vaardigheid waar expliciet om wordt gevraagd en ook vaak 

samengaat met het gebruik van formules. Deze pagina beschrijft de onderdelen van een grafiek, een 

stappenplan om er een te tekenen, hoe een grafiek af te lezen en hoe de techniek van de raaklijn moet 

worden toegepast. Enkele formules in het examenprogramma gaan specifiek over een toepassing van 

de raaklijn. Bij de betreffende formulepagina’s wordt naar deze vaardigheid doorgelinkt. Dit sluit aan 

bij leerdoelen N6, W1, W3, W5, W6 en W7. 

 

6.4 Beperkingen 
Hoewel het gebruik van Googlesites gemakken en voordelen biedt, zijn er ook beperkingen aan de 

mogelijkheden. Hier worden enkele van de beperkingen genoemd die bij het ontwerp van de website 

werden opgemerkt. 

Allereerst is het niet mogelijk om opgemaakte formules als tekst in de website op te nemen. Omdat 

het de voorkeur heeft de formules wiskundig en niet als tekst weer te geven, moet gebruik worden 

gemaakt van afbeeldingen. Afbeeldingen zijn niet in de tekst te plaatsen maar in aparte blokken. 

Hierdoor is het refereren naar formules in teksten erg moeilijk. Op sommige plaatsen is wel tekst 

gebruikt. Op andere plaatsen zijn tekst en afbeeldingen gescheiden. Dit gaat soms ten koste van de 

duidelijkheid en consequent noteren. Aan de andere kant leren leerlingen met verschillende 

notatiestijlen omgaan. 

De menu’s zijn automatisch gekoppeld aan de structuur van de website. Hoewel het fijn zou zijn 

sommige menu-onderdelen handmatig in te stellen, moest de website nu zo worden gestructureerd 

om zo in de menu indeling te kunnen faciliteren. Dit dwingt tot een doordachte indeling waarbij de 

structuur die de gebruiker ziet ook de structuur is waarmee de website is opgebouwd. 

Het gebruik van het thema voor de lay-out komt ook met beperkingen. Zo zijn er beperkte 

mogelijkheden om achtergronden of tekst te kleuren. Zo zou het fijn zijn geweest om bepaalde 

onderdelen uit te lichten met kleurcodes voor snelle herkenbaarheid maar dat is niet mogelijk. 

Uiteindelijk zijn dikgedrukte, schuine en onderstreepte tekst gebruikt voor dit doel als ook de eerder 

vermelde grijze vakken met wetenswaardigheden. 

De pagina’s zijn ook ingericht volgens een standaard-concept. Niet alles is vrij te plaatsen of van een 

formaat te voorzien. Ook hiermee moet rekening worden gehouden bij het inrichten van een pagina. 

Waar iets op een pagina komt te staan, hoeveel afstand er tussen onderdelen is en hoe teksten 

worden aangepast aan schermbreedte zijn beperkt te beïnvloeden. Een nadeel hiervan is dat sommige 

titels op onnatuurlijke plaatsen worden afgebroken om op de volgende regel verder te gaan. Ook is 

het onhandig omdat formules als afbeeldingen moeten worden geplaatst en dat de afbeeldingen 

standaardmaten hebben hoewel de formules erg in lengte variëren. Hierdoor zijn de verhoudingen 

niet altijd consequent wat een beetje afbreuk doet aan de visuele aantrekkelijkheid. 

6.5 Antwoord deelvraag 3 
De website heeft een modern strak ontwerp om leesbaarheid en overzicht te creëren. De indeling is 

gebaseerd op drie thema’s: De formules, natuurkundige informatie en wiskundige informatie. 

Vergelijkbare pagina’s gebruiken een vergelijkbare indeling voor herkenning. De inhoud van de 

pagina’s is gekoppeld aan de leerdoelen uit de syllabus voor natuurkunde en wiskunde. Binnen de 

pagina’s wordt er met hyperlinks naar andere pagina’s verwezen. Er zijn vele routes om tot dezelfde 

informatie te komen. Tabel 3 laat zien hoe elementen in de praktijk zijn uitgewerkt. 

  



 

26 
 

Tabel 5 – Overzicht antwoord deelvraag 3 

Element Geactualiseerde invulling 

Leerdoelen De homepage geeft het doel van de website weer. 
Elke formule heeft een toegewijde formulepagina. 
Vaardigheden worden met toegewijde pagina’s behandeld. 

Vakoverstijgend werken Er wordt bij formules naar na en wi aspecten verwezen. 
Bij toelichtingen en voorbeelden wordt naar zowel na als wi 
gerefereerd. 
Bij eenheden zijn enkele verwijzingen naar historische achtergronden. 

Soort opdracht en taak Het gebruik van voorbeelden en systematisch opgeloste opgaven. 
Verwijzingen naar de werking van het SI voor de onderliggende 
structuur. 
Expliciet benoemen van contexten waarin het geleerde wordt 
toegepast. 

Aard van het leren Leerling gestuurd leerproces gefaciliteerd door structuur en hyperlinks. 
Het aanbod van basisinformatie tot examenniveau. 
Terugkerende patronen voor efficiëntere informatieverwerking. 

Coaching Bewuste volgorde van elementen op een pagina. 
Standaard plan van aanpak voor oplossen van opgaven. 
Kleuraccenten en onderstreping om leerproces te sturen. 

Feedback Binnen dit onderzoek niet expliciet toegepast i.v.m. complexiteit van 
opgave en praktische haalbaarheid binnen dit onderzoek. 

Bruikbaarheid Benoemen nut website op homepage. 
Benoemen nut pagina bovenaan elke pagina. 
Duidelijke koppeling met examenprogramma.  

Gebruiksgemak Indelen van elementen in lijsten op alfabet of examendomein. 
Structuur van website met vele navigatieroutes. 
Menu met laag aantal duidelijke opties. 

Aantrekkelijkheid Simpel en rustig thema. 
Duidelijk doel voor kleuren, lettertype en pagina-elementen. 
Logo en afbeeldingen die het doel van de website onderstrepen. 
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7 Onderzoek ontwerp 
Deelvraag 4: Hoe kan de website verder worden verbeterd met behulp van de feedback 

van leerlingen? 

Nadat er een prototype van de website was uitgewerkt kon een onderzoek worden opgezet om 

deelvraag 4 te beantwoorden. Hiervoor gebruikten leerling de website en gaven commentaar op hun 

ervaring. In paragraaf 7.1. wordt de methode besproken, in paragraaf 7.2 worden de resultaten 

gepresenteerd en in paragraaf 7.3 wordt een antwoord op deelvraag 4 geformuleerd. 

7.1 Methode 
7.1.1 Aanpassingen vanwege corona 
Voor het onderzoek was het oorspronkelijk de bedoeling om 7 tot 10 koppels aan leerlingen te vinden 

die gedurende een sessie van een uur samen de website zouden gebruiken. Vanwege corona was 

samenwerken in de periode dat het onderzoek werd uitgevoerd (voorjaar 2020) niet mogelijk. Zodra 

de maatregelen van de eerste lockdown in mei werden versoepeld werd een nieuwe opzet opgesteld. 

Daarin is er gekozen om met 1 leerling per keer te werken middels een videoverbinding. Dit zorgde 

ervoor dat er geen fysieke nabijheid nodig was voor het uitvoeren van het onderzoek. Door het 

opschuiven van de onderzoeksfase tot na de lockdown was er minder tijd voor het onderzoek 

waardoor het niet haalbaar was om zoveel leerlingen te werven en te laten deelnemen als 

oorspronkelijk bedoeld was.  

7.1.2 Participanten 
Om participanten te vinden is in 5 havo klassen van het vierde en vijfde leerjaar van één school de 

vraag uitgezet om deel te nemen. Via netwerken is ook een 5 vwo-leerling bereid gevonden deel te 

nemen aan het onderzoek. Reacties voor participatie waren erg beperkt. Dit was o.a. vanwege de 

coronapandemie waardoor contact met leerlingen moeilijk was. De pandemie zorgde er ook voor dat 

het onderzoek aan het einde van het schooljaar moest worden uitgevoerd. Op dat moment waren 

leerlingen meer bezig met de laatste toetsweek en aankomende vakantie. Aan het onderzoek hebben 

uiteindelijk 5 leerlingen vrijwillig deelgenomen. Drie daarvan zelfs tijdens de zomervakantie. Elke 

leerling heeft natuurkunde in het vakkenpakket zitten. Van de leerlingen zijn er 2 meisjes en 3 jongens. 

Twee leerlingen komen uit HAVO leerjaar 4. Twee leerlingen komen uit HAVO leerjaar 5. De vijfde 

leerling komt uit VWO leerjaar 5.  

7.1.3 Procedure en instrumenten 
Om de bruikbaarheid van de website te onderzoeken werd leerlingen gevraagd gebruik te maken van 

de website aan de hand van een opdracht met zes vragen. De opdracht werd ontworpen om uit te 

nodigen tot diep leren. De vragen zijn voorafgaand aan het onderzoek voorgelegd aan 

natuurkundedocenten via een bericht op het online forum Vaksteunpunt Natuurkunde met de vraag 

of de opdracht duidelijk is geformuleerd en of deze kan uitnodigen tot diep leren. Zeven collega’s 

hebben gereageerd. Vijf hebben te kennen gegeven het eens te zijn met de opdracht. Twee collega’s 

hebben enkele inhoudelijke punten gegeven om vraag 3, 5 en 6 te verduidelijken. De feedback is 

vervolgens verwerkt waarna op dezelfde algemene wijze werd gevraagd de bijgewerkte opdrachten 

opnieuw te beoordelen. Drie nieuwe collega’s hebben hier weer positief op gereageerd waarna de 

huidige versie is ontstaan. De definitieve opdracht is opgenomen in Bijlage 2. 

Er is gekozen voor het instrument interview om kwalitatief onderzoek te kunnen doen naar de ervaring 

van leerlingen. Het interview is voorbereid volgens een semigestructureerde aanpak (DiCicco-Bloom 

& Crabtree, 2006; Rabionet, 2011). Dit houdt in dat niet elke vraag letterlijk zal worden gesteld maar 
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dat het gesprek ook deels gestuurd zal worden door wat de leerling te vertellen heeft. Om een 

handleiding te maken voor de interviews zijn de vragenlijsten die worden genoemd in Hoofdstuk 4 het 

uitgangspunt geweest. De vragen zijn bedoeld om te zien in welke mate leerlingen de negen 

elementen waarop de website is gebaseerd opmerken. Bij verschillende vragen is aangegeven welk 

element ze toetsen. De vragenlijst is opgenomen in Bijlage 3.  

Aanvankelijk zouden leerlingen eerst de opdrachten maken waarbij hun werk op video wordt 

opgenomen. Daarna zouden de leerlingen tijdens het gezamenlijk terugkijken van de video worden 

geïnterviewd. Dit wordt ook wel stimulated recall genoemd (Dempsey, 2010). Dit helpt leerlingen 

commentaar te geven op keuzen die ze onbewust maken maar die met behulp van de beelden bewust 

naar boven kunnen worden geroepen. Tijdens het werken met de eerste leerling werd snel de keuze 

gemaakt tijdens het maken van de opdrachten de ervaring te bespreken in plaats van achteraf. Op 

deze wijze kon de aandacht van de leerling naar specifieke onderdelen worden gericht om daar 

feedback over te krijgen. Deze aanpak is uiteindelijk bij alle deelnemers gehanteerd. Dit is gebaseerd 

op het principe van hardop denken waarbij de leerling bewust wordt van en uitspreekt wat meestal 

onbewuste processen zijn (Vermunt, Lodewijks, & Simons, 1986). Hierdoor ontstaat er meer inzicht in 

hoe de leerling de website ervaart. 

Tussen de onderzoeksessies werden er op basis van eerdere feedback al enkele aanpassingen aan de 

website gedaan. Deze werden tijdens volgende interviews expliciet genoemd om te zien hoe 

leerlingen de verandering ervaren. 

7.1.4 Analyse 
Van elk interview zijn of geluids- of video-opnamen gemaakt. Deze werden nadien zorgvuldig 

teruggeluisterd om de gegeven antwoorden en het waargenomen gedrag te analyseren. Per leerling 

is er een samenvatting van de sessie gemaakt die zijn opgenomen in Bijlage 4. Daarbij werd telkens 

een standaard format gebruikt waarbij wordt ingegaan op de volgende onderdelen: 

1. Algemene indruk; 

2. Goede punten; 

3. Suggesties voor verbetering; 

4. Quotes; 

5. Tabel met samenvatting en toepasbaarheid op de 9 elementen van deelvraag 1. 

De algemene ervaring kijkt naar de vragen of de leerling de website zou gebruiken en of de leerling de 

website aan anderen zou aanbevelen (Reichheld, 2011). Dit geeft inzicht in de algemene ervaring van 

de leerling met de website en of de leerling de website als nuttig ervaart voor zichzelf of anderen. 

Hiermee is te zien of de website in grote lijnen aan haar doel voldoet. 

De goede punten bespreekt onderdelen van de website die expliciet door de leerling als goed of prettig 

werden genoemd. 

Het onderdeel suggesties voor verbetering geeft weer welke onderdelen van de website volgens die 

leerling beter zouden kunnen. Daarbij geven leerlingen in sommige gevallen ook tips over wat er moet 

veranderen om de website te verbeteren.  

De lijst met quotes is om uitspraken te verzamelen. Deze uitspraken vallen op omdat ze goed 

formuleren wat een leerling ervaart of omdat de uitspraak een uniek standpunt verwoorden. 

De Tabel is het belangrijkste onderdeel van de analyse. Hierin zijn besproken thema’s en gemaakte 

observaties opgenomen. Observaties worden aangeduid met een letter ‘o’ in de eerste kolom van de 

tabel en besproken thema’s worden aangeduid met een ‘b’. Vervolgens werd gekeken welk(e) 
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element(en) uit het antwoord op deelvraag 1 in Tabel 3 van toepassing is of zijn op thema’s. Dat 

gebeurde volgens de volgende indeling: 

Leerdoel: Als een thema betrekking heeft op de vermelding, de duidelijkheid of de realisatie 

van een leerdoel. 

Vakoverstijgend: Als een thema betrekking heeft op de relatie tussen natuurkunde en 

wiskunde, het gebruiken van een verwijzing of het verkrijgen van een inzicht. 

Soort opdracht of taak: Als een thema gaat over de systematische opbouw van een opgave of 

de vermelding van relevante context.  

Aard van het leren: Als een thema gaat over hoe het leerproces van de leerling verloopt. Dit 

bevat hoe de leerling onderdelen van de stof benadert en ook hoe de website hierin 

ondersteunt of belemmert. 

Coaching: Als de leerling naar een relevante pagina wordt geleid of een nuttig inzicht verkrijgt 

door de structuur van de website.  

Feedback: Als uit een thema blijkt dat een leerling ergens feedback heeft ervaren als gevolg 

van gebruik van de website.  

Bruikbaarheid: Als uit een thema blijkt of de leerling de website, een pagina of een onderdeel 

als relevant ervaart, of niet. 

Gebruiksgemak: Als het in een thema wordt besproken hoe de inrichting van de website wordt 

gebruikt of ervaren. 

Aantrekkelijkheid: Als uit een thema iets blijkt over hoe de website eruitziet. 

Als een thema paste bij een element volgens bovenstaande beschrijving dan werd in de betreffende 

kolom in de tabel een blokje geplaatst.  

Met de data uit de vijf tabellen die ontstaan zijn, is per element uit Tabel 3 een samenvatting gemaakt 

om antwoord te kunnen geven op deelvraag 4. Deze samenvattingen worden ondersteund met de 

goede punten, verbeterpunten en quotes.  

Om de betrouwbaarheid van de analyses te waarborgen is gebruik gemaakt van een member check 

(Torrance, 2012) en naar elk van de deelnemers het verzoek gegaan de gemaakte samenvatting te 

controleren, in najaar 2020. Hierbij kregen zij de uitwerking zoals opgenomen in bijlage 4 en een link 

naar de opname van de sessie. Als antwoord op dit verzoek hebben respondent B, D en E 

respectievelijk geantwoord met ‘het klopte wel van wat ik heb gezegd naar wat er in het verslag nu 

staat’, ‘De samenvatting is goed’ en ‘klopt helemaal’. Andere leerlingen hebben niet geantwoord op 

het verzoek. 

Uit de antwoorden die leerlingen gaven, volgden aanbevelingen die de website gebruiksvriendelijker 

konden maken en leerlingen beter in staat kunnen stellen informatie te verkrijgen die relevant is voor 

het behalen van leerdoelen. Op basis van die feedback werden tussentijds enkele kleinschalige 

veranderingen aan de website uitgevoerd en prototypen gemaakt voor grote veranderingen.  

Na alle onderzoeksessies is de website verder geoptimaliseerd en ligt er nog een lijst van suggesties 

voor verbetering die niet realiseerbaar waren binnen dit onderzoek.  
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7.2 Resultaten 
Het gebruik van de website en de gegeven antwoorden van de leerlingen zijn geanalyseerd. De 

uitgewerkte interviews zijn terug te vinden in Bijlage 4. In paragraaf 8.1 worden de resultaten van de 

analyses per element besproken. Daarbij wordt ook vermelding gemaakt van aanpassingen die 

tussentijds aan de website zijn gedaan en reacties daarop. In paragraaf 8.2 wordt de deelvraag 

beantwoord. 

7.2.1 Algemene reactie  
De leerlingen hebben veel input gegeven over hoe zij de website gebruikten en ervaren hebben. Op 

basis hiervan werd gekeken of de verschillende elementen voor diep leren (Koopman, 2017) en van 

het TAM (Jordan & Thomas, 1996; Bootsma, 2015) zijn gerealiseerd. Daar waar dat niet of gebrekkig 

gebeurde kon de feedback inzichten verschaffen over hoe de website verder kon worden verbeterd. 

In de deelparagrafen wordt per element toegelicht wat de analyse heeft opgeleverd. 

Hoewel er op vele gebieden verbeterpunten aan werden gegeven waren de leerlingen die met het 

onderzoek meededen over het algemeen erg positief over de inhoud op en het gebruik van de 

website. 4 op de 5 zeiden de website zelf in de toekomst te gaan gebruiken omdat het een 

toegevoegde waarde had op de huidige bronnen die ze tot hun beschikking hadden. Alle 5 gaven aan 

dat ze de website zouden aanbevelen aan anderen met vragen over het onderwerp.  

Leerling A zei: “Ik ga volgend jaar vwo doen dus ik zal waarschijnlijk nog wel nodig hebben, de site, en 

ik zal het ook wel aanraden aan mensen in de klas dan.” En op de vraag: ‘Wat vind je van de website?’, 

werd door leerling A geantwoord met: “makkelijk te navigeren en gewoon kort en krachtig uitgelegd 

en je kan gewoon vinden wat je nodig hebt.” Leerling C zei het volgende over de website: “Het is heel 

handig dat je de hele tijd door kan klikken” en “Het is duidelijker waar je wat kan vinden”. Leerling E 

zei: “Ik heb nog nooit een site gezien waarbij ze überhaupt [formules in] andere vormen zetten dus 

dit is uitgebreider dan de meeste dingen.” Ook beschreef leerling E de voordelen van de website ten 

opzichte van BINAS als volgt: “Hier heb je alleen te maken met de dingen die je bij natuurkunde nodig 

hebt, dat vind ik heel fijn. Dat je niet hoeft te filteren.” 

7.2.2 Leerdoelen 
Het bleek dat leerlingen A en B de homepage nauwelijks bekeken waardoor het voor leerlingen minder 

duidelijkheid was dat de website was gewijd aan de examenstof voor de HAVO. Na aanpassing van de 

header op de homepage en de bewoording in het menu werd dit voor leerlingen C, D en E duidelijker. 

Dit bleek uit hoe zij hun antwoord op onderdeel 1 van de opdracht vonden. Aangezien de informatie 

over het algemene doel van de website nu groter, korter en krachtiger in beeld stond, werd deze beter 

opgepikt. 

Van de themapagina’s was het leerdoel door de titels duidelijk. Van de formulepagina’s was het doel 

minder snel terug te vinden. Daar werd een titel gemist die meer duidelijkheid moest verschaffen over 

waar de pagina over ging. Toen deze eenmaal werd toegevoegd na leerling B werd deze door de 

resterende leerlingen als een nuttige toevoeging ervaren.  

Toen de doelen van de website en de afzonderlijke pagina’s duidelijk waren bleek dat er niet veel 

gemist werd. Het was duidelijk dat de website helpt om formules te leren gebruiken en de daarvoor 

benodigde concepten en vaardigheden toelicht. Leerling D zei zelfs dat sommige dingen op de website 

beter staan uitgelegd dan in het boek. Opmerkingen over het missen van een relevant onderdeel 

kwamen van leerling C en E. Deze gaven aan dat het fijn zou zijn als er ook een pagina zou worden 

gebruikt voor het uitleggen van het metrisch stelsel. Dit is een belangrijke vaardigheid voor het 

oplossen van opgaven maar staat niet in de leerdoelen beschreven omdat deze vaardigheden vaak al 
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op de basisschool worden aangeleerd. Dit onderwerp zou in de toekomst wel kunnen worden 

opgenomen op de website. 

7.2.3 Vakoverstijgend werken 
Het bleek uit de antwoorden van de leerlingen dat vakoverstijgend werken niet vanzelfsprekend is. Zo 

heetten de menu’s aanvankelijk natuurkunde en wiskunde. Voor een leerling die iets komt leren wat 

met natuurkunde te maken heeft is het onlogisch om op een onderdeel te klikken dat wiskunde heet. 

Leerling C zei: “Ik zou nooit op wiskunde klikken. Wel als het vaardigheden heet.”  Daarom zijn de 

menu’s natuurkunde en wiskunde ook veranderd naar gereedschap en vaardigheden en is de inhoud 

van de menu’s daar ook op aangepast. Leerlingen D en E gaven aan dit beter te vinden.  

Inhoudelijk waren leerlingen wel blij met wat er wordt aangeboden aan wiskundige onderwerpen. Zo 

merkte leerling B op over het bestuderen van de substitutiepagina voor het beantwoorden van 

opdracht 6: “Net zoals je soms bij wiskunde dan twee variabelen hebt en dat je dan bijvoorbeeld y = 

3x krijgt en dan voor y 3x invult.” Leerling E zei over de onderdelen onder het menu vaardigheden: 

“Hierbij heb ik, ik wist niet wat ik moest verwachten maar nu ik het zie, ja natuurlijk.”  

Het gebruik van de vaardigheden werd niet snel als doel op zich gezien. Leerlingen ervaren het pas 

als relevant in de context. Zo werd door leerling A en B opgemerkt dat het kunnen doorlinken van de 

formulepagina naar verschillende vaardigheden erg prettig zou zijn. Vandaar ook dat op verzoek van 

de leerlingen bij de onderdelen ombouwen en voorbeeldopgave op de formulepagina duidelijke 

links werden gemaakt naar de betreffende vaardigheden pagina. Deze werden door de leerlingen 

daarna ook weer als een goede toevoeging ervaren. De toelichting van de delta-operator bij 

betreffende formules werd door leerling B omschreven als: “Dit vind ik wel handig, dat je aangeeft 

wat Delta is”. 

De inhoud van de vakoverstijgende vaardigheden werd als een toegevoegde waarde gezien. Wel was 

er nog commentaar op de invulling om deze verder te verbeteren. Zo werd er gesproken over de 

toevoeging van afbeeldingen voor meer inzicht en een indeling waardoor de informatie in kleinere 

blokjes wordt aangeboden. Dit is niet meer gerealiseerd in dit onderzoek. 

7.2.4 Soort opdracht of taak 
Met betrekking tot dit element hebben leerlingen vooral opmerkingen gemaakt in relatie tot de 

begeleidende opdracht. Hieruit volgde dat de website door de leerlingen werd ervaren als hulpmiddel 

om een opdracht of taak op te lossen. Afhankelijk van de opgave was de link naar de website 

gemakkelijk of moeilijk te leggen. Zo vonden veel leerlingen de website fijn voor het beantwoorden 

van vraag 1 maar was de link tussen opgave 5 en de website door geen enkele leerling zelfstandig 

gemaakt. Dit is wellicht ook terug te leiden naar het feit dat opgave 5 een (wiskundige) vaardigheid en 

niet een formule betrof. Uit 8.1.2 bleek al dat leerlingen de link tussen wiskunde en natuurkunde op 

theoretisch niveau erg moeilijk vinden.   

Over de voorbeeldopgaven onderaan de formulepagina zijn inhoudelijk geen opmerkingen gekomen. 

Alleen dat het een handig onderdeel was in het totaalplaatje van de formulepagina. Nu was het voor 

het oplossen van de begeleidende opgaven ook niet voor de hand liggend om de voorbeeldopgaven 

te moeten gebruiken. In andere gebruikscontexten zoals leren voor een toets kan de bruikbaarheid 

van deze onderdelen beter worden getest. 

Hoewel op de website op verschillende plaatsten expliciet vermelding wordt gemaakt over praktische 

toepassingen zijn ook hier geen opmerkingen over gekomen door leerlingen. Ook dit zou te maken 

kunnen hebben met hoe leidend de opdrachten waren voor het gebruik van de website. Dit 
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onderwerp is in de interviews ook niet besproken geweest. Wederom zou dit onderdeel van de 

website ook getest moeten worden in een studie context in tegenstelling tot het maken van opgaven. 

7.2.5 Aard van het leren 
Dat verschillende leerlingen dezelfde opgave op verschillende manieren kunnen benaderen, werd 

bevestigd door de onderzoeksessies. Leerlingen gebruiken verschillende wegen en instrumenten om 

tot hetzelfde doel te komen. Zo gaf leerling A de voorkeur aan de zoekfunctie maar leerling E had deze 

geen enkele keer gebruikt. Leerling D was de enige die ‘ctrl+F’ gebruikte om iets binnen een pagina te 

vinden en leerlingen D en E waren de enigen die effectief gebruik maakten van de indeling op 

domeinen. Toch slaagden ze er in de meeste gevallen in om zonder het zoeken moe te worden op een 

relevante pagina te komen waarmee ze uiteindelijk een antwoord kunnen formuleren. Voor opdracht 

5 hadden de leerlingen niet door dat ze op de website informatie konden vinden om de opgave op te 

lossen. Drie leerlingen gaven aan het zonder de website al te kunnen doen. Pas na het geven van 

enkele handvatten vonden alle leerlingen de betreffende pagina. 

Een opmerking die ook meerdere keren werd gemaakt is de behoefte aan hapklare stukken 

informatie. Teksten moeten niet te lang worden. Als er meer uitleg nodig is, moet deze bij voorkeur 

worden ingedeeld in kleinere stukjes die gemakkelijk te navigeren of te filteren zijn. Een andere optie 

is het geven van korte toelichtingen en door middel van uitklapbare tekstvlakken een uitgebreide 

uitleg aan te bieden voor diegenen die er specifiek naar op zoek zijn. 

De onderlinge referenties op de pagina’s werden ook meerdere malen gebruikt wanneer een leerling 

probeert het antwoord op een vraag te zoeken. Bij het nabespreken gaven ze ook aan dat deze interne 

links erg handig zijn. Leerling E zei over de links: “Oh, dit komt bij dat onderwerp terug dus dan kan ik 

de formules beter aan elkaar linken in mijn hoofd.” Doordat de onderdelen worden doorgelinkt 

konden leerlingen naar de individuele behoefte toegang krijgen tot het grotere plaatje. 

De indelingen die op vergelijkbare pagina’s terugkomen, ontvingen enkele tips om het gebruiksgemak 

te vergroten. Als een indeling meer overeenkomt met de aard van het leren en algemene 

ontwerpprincipes is een pagina gemakkelijker in gebruikt. Zo is het onderdeel van de omgeschreven 

vormen op een formulepagina verder naar boven geplaatst omdat alle leerlingen aangaven dit de 

nuttigste vorm te vinden. Observaties lieten wel zien dat zodra leerlingen eenmaal hadden gezien wat 

er op een formulepagina te vinden was ze snel naar het juiste onderdeel konden scrollen. Dit was 

alleen bij leerling A, B en E te zien omdat leerlingen C en D de schermdeelfunctie niet konden 

gebruiken. 

Leerlingen gingen ook anders om met de inhoud van de onderdelen die op de website te vinden zijn. 

Leerling D zei over de omgeschreven vormen van een formule op de formulepagina: “ik heb alle 

formules van de website gedaan…oh ja, de omgeschreven vormen staan er ook natuurlijk. Ik ben 

gewend dat ik dat altijd zelf moet doen”. Leerling B gaf juist weer aan: “[Het is handig] dat je alle 

formules hebt en dat die ook op een andere manier kan worden geschreven. Dus het verschillende 

vormen stukjes.”  

7.2.6 Coaching 
Uit de feedback kwam vooral naar voren dat de doorlinkstructuur op de pagina erg effectief is. 

Leerlingen konden zo snel zien wat verbanden zijn en waar informatie te halen valt. Na de aanpassing 

van het onderdeel wiskunde naar vaardigheden werden er ook duidelijkere doorverwijzingen naar de 

relevante vaardigheden op de formulepagina gezet. Leerling E was de enige die deze versie heeft 

gezien maar gaf aan hier positief over te zijn.  
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Behalve links is er bij de eenheidpagina’s vanaf het begin ook een onderdeel ‘zie ook’. Leerling A 

merkte bij het zien meteen op dat dit heel handig was. Andere leerlingen hebben hier geen expliciete 

opmerkingen over gemaakt maar leerlingen C en E gaven aan de eenheidpagina goed te vinden zoals 

deze is. 

Over de structuur van de uitwerking van de opgaves hebben leerlingen uit zichzelf niets opgemerkt. 

Na leerling D is de vaardigheid ‘opgaven oplossen’ toegevoegd aan de website. Bij het aankaarten van 

dit nieuwe onderdeel werd het meteen positief ontvangen. Leerling E gaf zelfs aan dat het duidelijker 

mocht worden aangeduid dat de website niet alleen ingaat op theorie maar ook op vaardigheden. Het 

voorstel kwam dan ook om enkele vaardigheden op de homepage te vermelden zoals de knoppen 

voor de lijsten voor een snelle toegang. 

7.2.7 Feedback 
Het element Feedback is niet bewust geïntegreerd in de website en is ook maar één keer uit de 

interviews opgemerkt. Dit ging over leerling E die op zoek was naar informatie en werd geconfronteerd 

met het feit dat het verschil tussen grootheden en eenheden niet goed bekend was. Hierdoor was het 

zoeken moeilijker en werd er door leerling E beseft dat er werk aan de winkel was. Tussen de regels 

door kan de structuur van de website dus als feedback dienen voor leerlingen om te zien of de 

structuur in hun eigen hoofd op orde is.  

7.2.8 Bruikbaarheid 
Uit de resultaten viel op dat het element bruikbaarheid is verbonden aan de elementen leerdoelen en 

aard van het leren. Dit komt overeen met wat Larcker en Lessig (1980) beschreven over bruikbaarheid. 

Zij onderscheiden twee dimensies voor de waargenomen bruikbaarheid door een gebruiker. Enerzijds 

het nut van de informatie om een vraag of taak op te kunnen lossen. Anderzijds de helderheid 

waarmee de informatie wordt aangeboden. Als er relevante informatie op de website te vinden is die 

toegankelijk is voor de leerlingen wordt de website als bruikbaar ervaren. Als er genoeg van dit soort 

onderdelen zijn, zonder afleidingen, wordt de website als geheel als bruikbaar gezien.  

Uit het feit dat 4 op de 5 leerlingen de website nog eens zouden gebruiken en alle 5 de website zouden 

aanbevelen aan anderen blijkt dat de website als bruikbaar wordt ervaren. Leerlingen noemen als 

redenen voor de bruikbaarheid de relevante koppeling tot de exameneisen, de volledigheid van 

informatie en structuur die helpt de juiste informatie te vinden. Dit wordt ondersteund door 

uitspraken zoals “Het is goed zoals het is” van leerling A over de eenheidpagina en “Het ziet eruit of ik 

alles kan vinden over massa” van leerling C. 

Ondanks een algemeen goede beoordeling zijn er wel suggesties om de bruikbaarheid te bevorderen. 

Deze zijn in de meeste gevallen terug te leiden naar het onderdeel aard van het leren en zijn daar al 

besproken. 

7.2.9 Gebruiksgemak 
Om gebruiksgemak te realiseren was de website ontworpen om eigenaarschap van het leerproces te 

ondersteunen en de informatie efficiënt doorzoekbaar te maken. Uit antwoorden van leerlingen blijkt 

dit ook goed gelukt te zijn. Leerling A zei over de website in zijn geheel: “makkelijk te navigeren …  en 

je kan gewoon vinden wat je nodig hebt”. Alleen leerling D zag geen toegevoegd gemak aan het 

gebruik van de website en houdt het liever bij het gebruik van een boek.  

Om het gebruiksgemak te faciliteren waren verschillende navigatiemiddelen ingezet zoals de lijsten 

en inhoudsopgaven. Leerlingen gaven aan dat de verschillende lijsten en inhoudsopgaven op de 

website helpen om dingen terug te kunnen vinden. Er werd door leerlingen A en B zelfs gevraagd om 
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lijsten op de homepage te zetten voor snellere toegang.  Leerlingen vanaf C die deze functie tot hun 

beschikking hadden gaven ook aan dit handig te vinden. Er werd ook gevraagd om een nieuwe lijst te 

maken voor symbolen. De inhoudsopgaven werden minder vaak gebruikt maar door leerlingen wel 

als gemakkelijk beschreven als ernaar werd gevraagd.  

Andere onderdelen op de website konden volgens de feedback worden verbeterd. Zo werd bij 

formules boven aan de pagina en in lijsten een beschrijving gemist voor snellere herkenning en was 

het niet meteen duidelijk dat er op formules kon worden geklikt. Leerling C zei: “Alleen het is wel lastig 

om te zien waarvoor elke formule is”. Door titels toe te voegen boven aan pagina’s en bijschriften toe 

te voegen aan afbeeldingen van formules in lijsten zijn deze twee punten verbeterd. Bij navraag gaven 

leerlingen D en E die hier na implementatie gebruik van konden maken ook aan dat dit het 

gebruiksgemak vergrootte.  

Wat al eerder naar voren kwam bij aard van het leren is dat verschillende leerlingen verschillende 

routes gebruiken op de website om tot hetzelfde eindpunt te komen. Het feit dat de website de 

mogelijkheid geeft om op verschillende manieren tot een stuk informatie te komen werd ook ervaren 

al gunstig voor het gebruiksgemak. Leerling A gaf dit expliciet aan door te stellen dat een bepaalde 

route voor deze leerling zelf niet handig in gebruik is maar kan inzien dat dit voor anderen juist wel 

het geval is.  

7.2.10 Aantrekkelijkheid 
Over de aantrekkelijkheid van de website antwoordden de leerlingen hetzelfde. Het ziet er goed uit. 

Geen elementen die afleiden of problemen veroorzaken. Leerling C zei over de grootheidpagina voor 

de massa: “de formules zijn leesbaar en op een rijtje.” 

Leerling A gaf aan dyslectisch te zijn en dat de website over het algemeen goed toegankelijk is. Het 

enige punt dat vervelend was, is de lijst met formules die tevoorschijn komt als op de formule knop 

in het menu wordt geklikt. Alles staat dicht op elkaar en sommige onderdelen lijken op elkaar. Er 

waren echter meerdere manieren om bij de betreffende informatie te komen dus dit was geen 

probleem. Over het menu zei leerling A wel: “Ik snap dat voor sommige mensen dit juist fijner is” 

Ook gaf leerling A aan dat: ‘De grijze balk is erg fijn, het legt de nadruk en scheidt de formules’ over 

de inrichting van de eenhedenpagina’s.  

Een punt dat ook onder aard van het leren valt, is de lengte van sommige teksten. Leerling C zei over 

de uitgebreide uitleg bij een formule: “Ik zou het zelf niet lezen”. Ook de homepage bleek nauwelijks 

gelezen te worden maar vooral snel gescand. Voor de aantrekkelijkheid van een pagina is het dus 

belangrijk dat de informatie bondig is. Dit is wat leerlingen als de kracht beschrijven van andere 

onderdelen van de website zoals de eenheidpagina’s. Als er meer informatie op een pagina staat is 

het beter om deze inklapbaar te maken of om deze (visueel) in verschillende blokken op te delen. Zo 

schrikt de eerste oogopslag van een pagina de leerling niet af met de veronderstelde moeite die het 

zal kosten om de tekst te lezen. 

7.3 Antwoord deelvraag 4 
De algemene toon van de leerlingen ten aanzien van de website was positief. Inhoudelijk was er weinig 

aan te merken op de website. Qua vorm hebben de leerlingen vanuit verschillende perspectieven en 

met een kritische blik vele suggesties gedaan voor gebieden waarop de website zou kunnen 

verbeteren. Sommige van deze suggesties komen vaker terug zoals de vraag naar titels bij de formules 

en worden na toepassing ook als nuttig ervaren. Andere suggesties zijn persoonlijker van aard zoals 

het verder opdelen van de formulelijst in domeinen.  
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Alle tussentijdse veranderingen die zijn gedaan zijn door de leerlingen die erna kwamen waren als 

positief ervaren. Er zijn nog veel stukken feedback die nog niet zijn toegepast en getest.  

Een samenvatting van de feedback per element is opgenomen in Tabel 6. In de eerste kolom wordt 

het betreffende element uit de literatuur beschreven (zie Tabel 3). In kolom twee wordt toegelicht 

hoe het ontwerp invulling heeft proberen te geven aan dit element (zie Tabel 5). In de derde kolom 

volgt een samenvatting van de terugkoppeling van de leerlingen. In de laatste kolom staan de 

tussentijdse veranderingen op de website beschreven. 
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Tabel 6 – Vergelijking antwoord deelvraag 3 en deelvraag 4 

Element Realisatie Terugkoppeling Aanpassingen 

Leerdoelen De homepage geeft het doel van de 
website weer. 
Elke formule heeft een toegewijde 
formulepagina. 
Vaardigheden worden met 
toegewijde pagina’s behandeld. 

Het algemene doel op de homepage was 
in de eerste versie niet zichtbaar genoeg. 
Ook miste leerlingen een titel op de 
formulepagina’s. Na dit aan te hebben 
gepast werd dit door leerlingen die erna 
volgenden goed ervaren. Zij gaven aan het 
doel van de website en individuele 
pagina’s duidelijk te vinden. 

Na leerling B is de indeling van de 
homepage duidelijker gemaakt. Ook zijn 
titels voor formulepagina's aangebracht. 

Vakoverstijgend 
werken 

Er wordt bij formules naar na en wi 
aspecten verwezen. 
Bij toelichtingen en voorbeelden 
wordt naar zowel na als wi 
gerefereerd. 
Bij eenheden zijn enkele verwijzingen 
naar historische achtergronden. 

Leerlingen gaven aan dat het niet 
vanzelfsprekend is naar 
wiskundeonderwerpen te zoeken op een 
natuurkunde website. De koppeling 
verloopt natuurlijker in een toegepaste 
context. Na aanpassing van de titels in het 
menu gaven leerlingen aan dit goed te 
vinden. Historische context werd als leuke 
toevoeging ervaren waardoor dingen 
meer gaan leven. 

Na leerling C menunamen en indeling 
aangepast van ‘natuurkunde’ en 
‘wiskunde’ naar ‘gereedschap’ en 
‘vaardigheden’. 

Soort opdracht en taak Het gebruik van voorbeelden en 
systematisch opgeloste opgaven. 
Verwijzingen naar de werking van het 
SI voor de onderliggende structuur. 
Expliciet benoemen van contexten 
waarin het geleerde wordt 
toegepast. 

Over dit onderdeel kwam weinig feedback 
uit leerlingen. Opmerkingen hadden 
vooral betrekking op de begeleidende 
opdracht maar niet over opdrachten in het 
algemeen. Aandacht voor het SI-stelsel 
werd wel gewaardeerd. 

 

Aard van het leren Leerling gestuurd leerproces 
gefaciliteerd door structuur en 
hyperlinks. 
Het aanbod van basisinformatie tot 
examenniveau. 

Leerlingen laten zien dezelfde doelen op 
verschillende manieren te zoeken en te 
bereiken. Menu’s, links en zoekfuncties 
worden allemaal gebruikt. De toevoeging 
van knoppen op de homepage werd door 

Na leerling B zijn op de homepage 
knoppen naar lijsten geplaatst voor 
snellere vindbaarheid.  
Na leerling D is de structuur van de 
formulepagina aangepast. Elementen zijn 
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Terugkerende patronen voor 
efficiëntere informatieverwerking. 

leerlingen waarvoor het beschikbaar was 
goed gebruikt. De terugkerende structuur 
hielp leerlingen die de website langer 
gebruikten sneller de juiste koppelingen te 
vinden. Leerlingen gaven nog wel aan dat 
informatie op sommige plaatsen in 
behapbaardere stukken moet worden 
aangeboden. Grote stukken tekst 
schrikken af. 

opnieuw gerangschikt en er zijn meer 
verwijzingen naar vaardigheden binnen de 
website en relevante informatie buiten de 
website. 

Coaching Bewuste volgorde van elementen op 
een pagina. 
Standaard plan van aanpak voor 
oplossen van opgaven. 
Kleuraccenten en onderstreping om 
leerproces te sturen. 

Leerlingen waren erg positief over de vele 
interne verwijzingen op de website. 
Hiermee kon snel relevante informatie 
worden teruggevonden wanneer nodig. 
Gekleurde accenten waren nuttig om de 
aandacht te trekken naar extra inzichten.  
Na het verzoek om meer aandacht te 
geven aan opgaven oplossen is daarvoor 
een vaardigheidpagina gemaakt die door 
leerling E als erg waardevol werd 
bestempeld. 

Na leerling D is er een vaardigheidpagina 
‘Opgaven oplossen’ toegevoegd aan de 
website.  

Feedback Binnen dit onderzoek niet expliciet 
toegepast i.v.m. complexiteit van 
opgave en praktische haalbaarheid 
binnen dit onderzoek. 

Hoewel er geen expliciete 
feedbackelementen waren ingebouwd 
bleek dat leerling E door de structuur van 
de website attent werd gemaakt op een 
gebrek aan structuur in het eigen denken. 

 

Bruikbaarheid Benoemen nut website op 
homepage. 
Benoemen nut pagina bovenaan elke 
pagina. 
Duidelijke koppeling met 
examenprogramma.  

4 op de 5 leerlingen geven aan de website 
zelf nog te gaan gebruiken en alle 5 de 
leerlingen geven aan de website aan te 
bevelen aan anderen. Door leerdoelen 
explicieter te maken en was de 
bruikbaarheid voor leerlingen duidelijker. 

 

Gebruiksgemak Indelen van elementen in lijsten op 
alfabet of examendomein. 

De navigeerbaarheid van de website krijgt 
positieve feedback. Lijsten en indices en 
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Structuur van website met vele 
navigatieroutes. 
Menu met laag aantal duidelijke 
opties. 

terugkerende structuur helpen om 
elementen snel te vinden. Door het 
toevoegen van knoppen op de homepage 
ontstonden er meer routes die leerlingen 
konden volgen om tot een doel te komen. 

Aantrekkelijkheid Simpel en rustig thema. 
Duidelijk doel voor kleuren, 
lettertype en pagina-elementen. 
Logo en afbeeldingen die het doel 
van de website benadrukken. 

Over het uiterlijk van de website gaven 
leerlingen positieve feedback. Leerling A 
met dyslexie geeft aan de website goed te 
kunnen gebruiken. Hoewel de lijsten in het 
menu moeilijk te lezen zijn, zijn er genoeg 
alternatieven om dezelfde informatie te 
vinden. 
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8 Onderzoek toepassing  
Deelvraag 5: Welke verschillen zijn er te zien tussen leerlingen die een set opdrachten 

maken met behulp van de website tegenover leerlingen die de standaard 

informatiebronnen gebruiken? 

Met behulp van de feedback van leerlingen was het ontwerp van de website doorontwikkeld. Met de 

doorontwikkelde versie is een vergelijkend onderzoek gedaan. Daarvoor gebruikten een aantal 

leerlingen de website en andere leerlingen de bronnen die ze standaard tot hun beschikking hebben 

(de methode, BINAS en de examensyllabus) om een set opdrachten op te lossen.  Vervolgens werd er 

een vergelijking gemaakt tussen de correctheid en het niveau (RTTI) van de antwoorden, de snelheid 

en de manier van werken van de leerlingen. De methode van onderzoek wordt uiteengezet in 

paragraaf 8.1. Vervolgens zullen de resultaten worden gepresenteerd in paragraaf 8.2. Daarna zal in 

8.3 een antwoord op de deelvraag worden geformuleerd. 

8.1 Methode 
In de volgende deelparagrafen wordt vermeld hoe participanten zijn geworven en wie ze waren, hoe 

het onderzoek was ontworpen en hoe de verzamelde data werd geanalyseerd.  

8.1.1 Participanten 
In de periode van onderzoek (februari 2021) waren examenleerlingen de enige leerlingen die fysiek 

op school aanwezig mochten zijn vanwege coronamaatregelen. Dit maakt het enerzijds lastiger om 

leerlingen te werven en anderzijds om ze goed te instrueren voor het uitvoeren van het onderzoek. 

Daarbij hadden examenleerlingen intussen het hele curriculum doorlopen. Hierdoor zouden zij 

bekend moeten zijn met alle thema’s en vaardigheden en kon worden gekeken of de website daar iets 

aan toe te voegen had. Voor de werving van leerlingen was daarom in een havo natuurkunde-

examenklas van dezelfde school als de eerdere groep leerlingen de vraag uitgezet of dat er vrijwilligers 

waren voor het onderzoek. Hierbij was een voorwaarde dat een leerling die wilde deelnemen niet aan 

het eerdere onderzoek over het ontwerp mocht hebben meegedaan omdat die leerlingen al bekend 

waren met de opdrachten voor het onderzoek.   

Als reactie op het verzoek hadden 6 leerlingen zich aangemeld. Alle leerlingen volgden een NT-profiel 

met ook wiskunde B in het pakket. De groep bestaat uit 4 meisjes en 2 jongens. Eén van de deelnemers 

is een NT2 leerling, dat wil zeggen een leerling die Nederlands niet als moedertaal heeft en zich de 

taal nog eigen aan het maken is. Eén van de andere deelnemers heeft dyslexie. Het gemiddelde cijfer 

van de deelnemers voor natuurkunde is een 6.4 met als laagste cijfer een 5.6 en als hoogste cijfer een 

7.4.  

8.1.2 Procedure en instrumenten 
Om te onderzoeken of de website een toegevoegde waarde heeft op standaard informatiebronnen is 

de groep door de online leeromgeving ItsLearning willekeurig in twee gedeeld. De eerste groep van 

drie leerlingen werd gevraagd opdrachten te maken enkel met behulp van de website. De 

controlegroep, of boekgroep, bestaande uit de andere drie leerlingen werd gevraagd de opdrachten 

te maken enkel met behulp van de methode (ThiemeMeulenhoff, 2013), BINAS (2013) en de 

examensyllabus natuurkunde (College voor Toetsen en Examens, 2019). 

Alle leerlingen werd gevraagd om dezelfde set opdrachten te maken. Deze set opdrachten is voorheen 

ook gebruikt om het ontwerp van de website te toetsen. In paragraaf 7.1.3 staat meer over de 

ontwikkeling van de opdrachten en in Bijlage 2 is de lijst opdrachten opgenomen. De set bestaat uit 6 
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opdrachten waarvoor in totaal 17 punten te behalen zijn. Het antwoordmodel met de puntenverdeling 

is terug te vinden in Bijlage 6. 

Leerlingen die zich hadden aangemeld voor het onderzoek konden na een briefing in de les de 

instructie, opgaven en bronnen terugvinden op de online leeromgeving.  

In de instructie stond vermeld dat leerlingen 1 uur de tijd hadden om op papier aan de opdrachten te 

werken. 1 uur werktijd komt ongeveer overeen met 10 opgaven of 25 scorepunten op een centraal 

natuurkunde examen en zou daarmee voldoende moeten zijn voor het maken van de opdracht. 

Leerlingen konden binnen het tijdsbestek van een week zelf inplannen waar en wanneer de 

opdrachten zouden worden gemaakt. Enkelen deden dit tijdens de les terwijl anderen er thuis aan 

werkten. Bij het maken van de opdrachten kregen de leerlingen de instructie bij elke opdracht 3 

dingen op te schrijven: 

1. Het antwoord op de vraag 

2. De totale tijd die aan het maken van de opdracht is besteed in minuten 

3. Hoe de leerling het antwoord heeft gevonden 

Vervolgens hebben leerlingen een foto van het werk ingeleverd voor verdere analyse. 

8.1.3 Analyse 
De foto’s met uitwerkingen werden op verschillende manieren geanalyseerd. Hierbij werd gekeken 

naar elk van de drie punten die de leerlingen moesten opschrijven. 

Allereerst werd gekeken naar het antwoord op de opdracht. Deze zijn op hun beurt met twee 

invalshoeken geanalyseerd. Ten eerste werd gekeken naar de score per vraag en de totale score van 

de leerlingen in de twee verschillende groepen. Ten tweede zijn de antwoorden ook geanalyseerd 

volgens het RTTI-model (Drost & Verra, 2012). Hierbij worden opdrachten geclassificeerd in een van 

de volgende categorieën: Reproductie (R), Training (T1), Transfer (T2), Inzicht (I). Per scorepunt is 

gekeken onder welke categorie van het model deze valt. In Tabel 7 staat uiteengezet hoe de haalbare 

scorepunten per opdracht zijn verdeeld in één van de vier categorieën. In Bijlage 6 is het 

antwoordmodel van de opdrachten met scoreverdeling en  RTTI-verdeling terug te vinden. 

Tabel 7 – RTTI opdrachten analyse (Drost & Verra, 2012) 

 Reproductie Training Toepassing Inzicht Totaal 

Opdracht 1 1    1 

Opdracht 2 1 4   5 

Opdracht 3  1 2  3 

Opdracht 4   1  1 

Opdracht 5    3 3 

Opdracht 6 1 1 2  4 

Totaal 3 6 5 3 17 

 

Vervolgens werd gekeken naar de tijd die de leerlingen gebruikten voor het werk. De tijd is gemeten 

in minuten en gaat in vanaf het moment dat een leerling begint met lezen en gaat door totdat de 

leerling klaar is met het opschrijven van het antwoord. Hierbij werd gekeken naar de benodigde tijd 

per opdracht en de totale tijd voor de set opdrachten. 

Als laatste is er gekeken naar de beschrijvingen van de leerlingen over de vindplaats van benodigde 

elementen voor het antwoord. Hiermee kon worden onderzocht of de gevonden antwoorden (en 
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daarvoor behaalde scores) en tijden te verklaren zijn met de gebruikte methode om tot het antwoord 

te komen. Verder geeft dit inzichten in om werkwijzen van leerlingen te kunnen vergelijken. 

8.2 Resultaten 
Het bleek dat door de random indeling zowel de leerling met dyslexie als de NT2 leerling in de 

websitegroep terecht waren gekomen. Deze twee leerlingen werkten met een taalkundig nadeel t.o.v. 

de andere leerlingen. Anderzijds zijn de natuurkundecijfers van de leerlingen in de websitegroep (7.0; 

5.6; 7.4) beter dan de cijfers van de leerlingen in de boekgroep (6.0; 6.1; 6.3).  

Nadat leerlingen de opdrachten hadden gemaakt zijn deze nagekeken. Leerling A heeft had de 

opdracht verkeerd begrepen en heeft alleen een totale tijd opgeschreven, niet de tijd per onderdeel. 

Leerling D en E hebben niet alle opdrachten binnen een uur afgekregen.  

In de volgende deelparagrafen wordt beschreven hoe de algemene en RTTI-scores van beide groepen 

vergelijken, hoe de tijden die leerlingen over de opdrachten hebben gedaan vergelijken en of er een 

patroon te zien is in werkwijze en resultaat. 

8.2.1 Antwoorden 
In Tabel 8 is een overzicht opgenomen met de behaalde scores per opdracht per leerling en de 

totaalscore per leerling.  

Tabel 8 – Resultaten van de opdrachten. In totaal waren 17 punten te behalen.  

 Opdracht 1 2 3 4 5 6 Totaal 

 Maximaal haalbaar 1 5 3 1 3 4 17 

Groep Leerling Score Score Score Score Score Score Score 

 A 0 3 1 1 0 2 7 

Website B 1 5 3 1 3 2 15 
 C 1 5 3 1 3 2 15 
 D 0 2 2 1 0 0 5 

Boek E 0 2 2 0 0 0 4 
 F 1 0 0 1 3 2 7 

 

Zoals te zien is hebben leerlingen in de websitegroep hogere scores behaald dan de boekgroep. Dit 

komt doordat leerlingen in de boekgroep én niet alle vragen hadden beantwoord én gemiddeld 

minder punten hebben gescoord op de vragen die ze wel beantwoord hebben.  

Een opvallend gegeven is dat voor opgave 6 in geen enkel geval het volledige aantal punten is behaald. 

Hier zijn telkens alleen de eerste twee deelscores behaald. 

Vervolgens is gekeken naar de RTTI-scores per leerling. Bij elk van hen is bepaald hoeveel punten ze 

in totaal hebben gehaald voor elke categorie. Aan de linker kant van Tabel 9 zijn deze scores te zien. 

Aan de rechter kant van de tabel is de score uitgedrukt als percentage van het totaal haalbare aantal 

punten.  
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Tabel 9 – RTTI-analyse per leerling uitgedrukt in absolute score en als percentage van de haalbare score. 

   Score      Percentage    

   R T1 T2 I  R T1 T2 I 

 Maximaal haalbaar  3 6 5 3  100% 100% 100% 100% 
 A  2 4 1 0  67% 67% 20% 0% 

Website B  3 6 3 3  100% 100% 60% 100% 
 C  3 6 3 3  100% 100% 60% 100% 
 D  1 2 2 0  33% 33% 40% 0% 

Boek E  0 2 2 0  0% 33% 40% 0% 
 F  2 1 1 3  67% 17% 20% 100% 

 

Hier is te zien dat in 7 instanties een score van 100% is behaald, waarvan 6 in de websitegroep. Ook is 

te zien dat in geen enkel geval een score van 100% is gehaald voor het onderdeel Toepassen. Er is in 

vier instanties een 0% RTTI-score gehaald waarvan drie in de boekgroep. Ook is te zien dat de meeste 

0% scores voor het onderdeel Inzicht zijn behaald.  

Hier zijn de grootste verschillen te zien bij de onderdelen Reproductie (R) en Training (T1). De 

websitegroep scoort op deze onderdelen beter. Bij Inzicht is ook een groot verschil te zien, maar dit is 

mede te verklaren doordat de betreffende opdracht door 2 van de 3 leerlingen in de boek groep niet 

is gemaakt. Op het onderdeel Toepassen (T2) is het procentuele scoreverschil het kleinst. Dit is 

opvallend omdat 2 van de 5 punten bij opdracht 6 konden worden behaald die door twee leerlingen 

van de boekgroep niet is gemaakt. Opvallend bij de score voor Inzicht (I) is dat leerlingen die daar 

hebben gescoord alle punten hebben gehaald.  

8.2.2 Tijd 
In Tabel 10 staat een overzicht van de door de leerling gerapporteerde tijd per opgave en de totale 

tijd. Er zijn grote verschillen te merken in de tijd die leerlingen uit de twee groepen aan de opdrachten 

hebben besteed. 

Tabel 10 – Overzicht bestede tijd aan opdracht in minuten 

 Opdracht 1 2 3 4 5 6 Totaal 

Groep Leerling Score Score Score Score Score Score Score 

 A - - - - - - 37 

Website B 3 5 5 2 7 10 32 
 C 3 3 4 11 8 5 34 
 D 4 6 24 27 - - 61 

Boek E 20 17 20 - - - 57 
 F 4 6 8 13 11 13 55 

 

Uit de gegevens in de tabel is te bepalen dat de gemiddelde tijd die een leerling in de websitegroep 

over alle opdrachten doet 34,3 minuten is, tegenover 57,7 minuten voor een leerling in de boek groep. 

Niet alleen is te zien dat leerlingen in de websitegroep gemiddeld sneller klaar zijn met het geheel, 

maar ook dat ze sneller klaar zijn met elke individuele opdracht. Opgave 3 heeft bij twee van de drie 

leerlingen in de boekgroep relatief veel tijd gekost. Opgave 4 heeft bij alle leerlingen in de boekgroep 

die de opgave hebben gemaakt de meeste tijd gekost.  
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8.2.3 Proces 
Alle leerlingen hebben aangegeven wanneer en welke bronnen ze hebben gebruikt bij het oplossen 

van opgaven. Helaas zijn niet alle leerlingen even specifiek geweest in het duiden van de vindlocatie 

van gebruikte informatie. In Tabel 11 staat een overzicht van het gebruik van de bronnen volgens de 

leerlingen. 

Bij de websitegroep hebben twee van de drie deelnemers gedetailleerde informatie verschaft over 

welke onderdeel is gebruikt. Daar is te zien dat leerling B werkt vanuit de lijst ‘alle formules’ en dat 

leerling C juist de menu-opties als uitgangspunt gebruikt om antwoorden te zoeken. Bij het 

beantwoorden van opgave 3 heeft leerling A alleen een deel van het antwoord gevonden. Leerling B 

en C zijn verder gegaan en hebben de beschikbare informatie gebruikt om de rest van de opgave op 

te lossen. Een opvallende beschrijving van leerling A verklaart dat deze als enige aangeeft in de 

bronnen te hebben gezocht om vraag 5 te kunnen beantwoorden maar deze heeft daar niets 

gevonden. Leerling A heeft bij alle opdrachten getracht de website te gebruiken om een antwoord te 

vinden. Leerlingen B heeft bij opdracht 4 en 5 de website niet gebruikt. Leerling C heeft bij vraag 5 en 

6 de website niet gebruikt. Ook hierin zijn dus verschillen waar te nemen. 

Bij de boekgroep is er maar één leerling die alle opdrachten af heeft gekregen. De methode is maar in 

3 van de 18 gevallen gebruikt. De syllabus die de boekgroep ook tot hun beschikking had is in geen 

enkel geval gebruikt. BINAS is de meest gebruikte bron en met tabel 35 als meest gebruikte zoekplaats. 

Tabel 35 is een overzicht van formules voor havo, vwo en meer. Daarna is BINAS tabel 4 twee keren 

gebruikt waarin een lijst te vinden is met grootheden en eenheden, specifiek voor het oplossen van 

opgave 4. Leerling D heeft bij alle gemaakte opgaven een bron gebruikt. Leerling E heeft bij twee van 

de drie gemaakte opgaven een bron gebruikt. Leerling F heeft alle opgaven gemaakt en alleen bij 

opgave 5 geen bron gebruikt. 

Wat opvalt als er per opgave wordt gekeken is dat geen enkele leerling een bron heeft gebruikt voor 

opgave 5. Wel hebben 3 van de 4 leerlingen die de opdracht hebben gemaakt wel het goede antwoord 

gegeven. Ook is het niemand gelukt om opgave 6 volledig op te lossen. Het vinden van de benodigde 

formules lukte wel, maar het combineren met behulp van substitutie (leerdoel N7 paragraaf 5.1) is 

niet gelukt. Hoewel dit expliciet in de opgave staat vermeld heeft niemand deze vaardigheid in het 

boek of op de website gevonden en juist toegepast. 

Wat opvalt is dat leerlingen dezelfde bronnen bij dezelfde vraag op verschillende manieren hebben 

gebruikt. Zo werd opgave 3 in de websitegroep door leerling B via de pagina ‘eenheden’ en door 

leerling C via de pagina ‘vaardigheden’ beantwoord. In de boekgroep werd opdracht 3 door leerling D 

en F via BINAS tabel 4 beantwoord maar door leerling E via BINAS tabel 35.   
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Tabel 11 – Overzicht van gebruikte bronnen volgens leerling 

Leerling  Opgave Bron 

A 

1 Formules van website 

2 Formules van website 

3 Newton staat wel op website, Joule en Ohm staan niet op website 

4 Formule gevonden op website 

5 Niets gevonden op website 

6 Formules van website 

B 

1 Alle formules -> Domeinen 

2 Alle formules -> Domein E -> gravitatiekracht -> andere volgordes 

3 Gereedschap -> Eenheden -> Newton -> Basiseenheid 

4 Website niet gebruikt 

5 Website niet gebruikt 

6 Alle Formules 

C 

1 Gevonden onder het kopje gereedschap bij grootheden 

2 Gevonden onder het kopje formules en dan gravitatiekracht 

3 Gevonden onder het kopje vaardigheden 

4 Gevonden onder het kopje formules en dan Dosis 

5 Gevonden: nergens. Heb het zelf geprobeerd 

6 Gevonden door eigen vaardigheden 

D 

1 BINAS tabel 35 

2 Gravitatie formule in BINAS gezocht 

3 Geknutseld in BINAS tabel 4 

4 Vooral boek/BINAS gebruikt, duurde lang om de juiste formule te vinden 

5 n.v.t. 

6 n.v.t. 

E 

1 Komt uit BINAS blz 35 

2 Uit het hoofd 

3 Is ook met BINAS blz 35 gedaan 

4 n.v.t. 

5 n.v.t. 

6 n.v.t. 

F 

1 BINAS tabel 35 A, B, C, D en E 

2 Boek blz 124 

3 BINAS tabel 4 

4 BINAS 35 en boek 

5 Geen hulpmiddel gebruikt 

6 BINAS 
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8.3 Antwoord deelvraag 5 
Bij het maken van opdrachten met behulp van de website tegenover traditionele bronnen zijn de 

volgende uitkomsten gevonden. 

Allereerst scoren leerlingen in de websitegroep hoger omdat ze meer opdrachten af hebben gekregen. 

Daarbij hebben leerlingen in de websitegroep ook per opdracht evenveel of meer punten gescoord 

dan de leerlingen in de boekgroep. Vanuit RTTI-perspectief is te zien dat het grootste verschil in 

behaalde punten bestaat bij de categorieën Reproductie en Training waarbij leerlingen in de 

websitegroep hoger scoorden. Procentuele scores voor het onderdeel Toepassing vielen in beiden 

groepen lager uit en lagen dichter bij elkaar. Scores voor de categorie Inzicht zijn moeilijk te vergelijken 

omdat 2 van de vier leerlingen de betreffende opdracht niet hebben gemaakt. 

Met betrekking tot de tijd was te zien dat leerlingen in de websitegroep sneller klaar waren met 

individuele opdrachten. Ook is te zien dat alle leerlingen in de websitegroep de set opdrachten hadden 

afgemaakt maar twee van de drie leerlingen in de boekgroep de set opdrachten niet afgekregen 

binnen het uur. Met name opgave 3 heeft leerlingen in de boekgroep veel tijd gekost. 

Kijkend naar de gebruikte methode om tot de antwoorden te komen is te zien dat leerlingen 

verschillende uitgangsposities/invalshoeken gebruiken. Er leiden vaak meerdere wegen naar Rome. In 

de boekgroep werd beperkt gebruik gemaakt van de methode en niet van de syllabus. Daar werd het 

meeste gebruikt gemaakt van BINAS, specifieker tabel 35. Bij de websitegroep was bij twee leerlingen 

te zien dat ze telkens hetzelfde startpunt gebruikten op de website voor hun zoektocht. Het verschilt 

onder de leerlingen wanneer een bron wordt ingezet. Hierbij valt opgave 5 wel op als opgave waarbij 

het minste gebruik is gemaakt van een bron. 
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9 Conclusie en discussie 
Hoofdvraag: Op welke manier draagt een speciaal ontworpen website bij aan het 

verwerven van kennis en vaardigheden relevant voor formules bij 

natuurkundeonderwijs op de HAVO?  

Om deze vraag te beantwoorden zijn drie fases doorlopen. Allereerst het ontwikkelen van een 

website. Ten tweede het testen van de website om deze te kunnen verbeteren. Als laatste het 

onderzoek naar de verschillen tussen het gebruik van de website tegenover standaard 

informatiebronnen die leerlingen tot hun beschikking hebben. 

9.1 Fase 1 
Om de website te maken is er eerst literatuuronderzoek gedaan naar diep leren en het Technology 

Acceptance Model. Hieruit kwamen 6 elementen voor diep leren en 3 elementen voor het TAM naar 

voren die de kaders konden vormden voor het bouwen van de website (Bootsma, 2015; Koopman, 

2017). Dat waren respectievelijk: leerdoelen, vakoverstijgend werken, soort opdracht en taak, aard 

van het leren, coaching, feedback, bruikbaarheid, gebruiksgemak en aantrekkelijkheid. Deze zijn 

allemaal gebruikt voor het ontwerpen van de website met uitzondering van feedback. Een actief 

feedbackelement op de website zou te veel moeite kosten om goed te realiseren. Om feedback te 

kunnen geven moet er iets worden gemeten, geanalyseerd en van relevante terugkoppeling worden 

voorzien. Voor toekomstige ontwikkelingen zou een goed feedback element de website tot een hoger 

niveau kunnen tillen. Een voorbeelden zijn onderwijswebsite Khan academy waar naast uitleg over 

theorie ook opgaven kunnen worden geoefend en beoordeeld (www.khanacademy.org) en het 

onderzoek van Evers (Evers, 2018). Feedback helpt leerlingen niet alleen na het ontvangen van de 

feedback maar kan het leerproces vanaf het begin gunstig beïnvloeden (Vollmeyer & Rheinberg, 

2005). 

De inhoud van de website was afkomstig van de examensyllabus voor natuurkunde aangevuld met 

elementen uit de syllabus voor wiskunde. Tijdens het bouwen van de website is rekening gehouden 

met verschillende ontwerpprincipes om de elementen uit de theorie te ondersteunen (Laja, 2020). De 

website zelf was gemaakt met een softwarepakket van Google. Dit pakket kwam wel met enkele 

nadelen met betrekking tot het ontwerp. Hier is in veel gevallen omheen gewerkt maar niet alles was 

op te lossen. Zo was het niet mogelijk om meer kleurcodering te gebruiken voor snellere herkenning 

van onderdelen van de website ten gunste van de aard van het leren en het gebruiksgemak (Keller, 

Gerjets, Scheiter, & Garsoffky, 2006). Ook moesten tekst en formules meer worden gescheiden dan 

gewenst wat ten kosten kon gaan van het overzicht en daarmee het gebruiksgemak en de 

aantrekkelijkheid van de website. In de toekomst kan worden onderzocht verschillen in vormgeving 

kunnen leiden tot betere gebruikerservaringen en/of leerresultaten.  

9.2 Fase 2 
Zodra een eerste ontwerp was voltooid is het eerste onderzoek uitgevoerd en hebben 5 leerlingen uit 

de 4de en 5de klas van de havo en het vwo aan de hand van een speciaal ontworpen opdracht de 

website getest. Omdat slechts 5 leerlingen de website hebben getest was er nog geen verzadiging van 

de feedback ontstaan en is de geanalyseerde data naar alle waarschijnlijkheid niet compleet. Verder 

hebben de leerlingen de website alleen gebruikt in de context van de geleverde opdrachten. Hierbij is 

gebleken dat niet voor elke opdracht de behoefte aan het gebruik van de website bestond. Het gebruik 

van en de ervaring met de website kunnen in andere contexten zoals leren voor een toets weer andere 

resultaten opleveren. Voor een completer beeld van de gebruikerservaring zou onderzoek kunnen 

worden gedaan naar hoe een grotere groep leerlingen de website over een heel schooljaar gebruikt. 

http://www.khanacademy.org/
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Zo kan worden gezien hoe de website wordt gebruikt tijdens lessen, tijdens het maken van huiswerk, 

tijdens het leren voor toetsen en bij het voorbereiden op examens. Door het onderzoek voor een 

langere periode te laten lopen, kan ook beter worden gekeken naar het effect op gebruiksgemak bij 

herhaaldelijk gebruik en het al dan niet realiseren van de uitgesproken intentie de website vaker te 

zullen gebruiken. 

Tijdens het gebruik van de website werden de leerlingen op semi-structurele wijze geïnterviewd 

(Rabionet, 2011; Vermunt, Lodewijks, & Simons, 1986). Hiervan werden opnames gemaakt voor latere 

analyse. Tussentijds zijn op basis van de feedback van leerlingen enkele aanpassingen aan de website 

gemaakt en prototypes opgesteld van siteonderdelen om door de volgende leerlingen te laten testen. 

Het voordeel is dat verschillende aanpassingen konden worden getest maar daar staat tegenover dat 

alleen leerling A en B dezelfde versie van de website hebben gezien en leerlingen C, D en E allemaal 

verschillende versies hebben getest.  

Het gedrag en de antwoorden van de leerlingen zijn na de interviews in kaart gebracht en 

geanalyseerd overeenkomstig de 9 elementen die uit de theorie naar voren kwamen. Hiermee is per 

element een resultaat opgesteld. Er zijn aanwijzingen dat er een relatie kan bestaan tussen de 

leerdoelen enerzijds en de bruikbaarheid anderzijds. Als relevante informatie op een logische manier 

wordt aangeboden vonden leerlingen de website (of een pagina) bruikbaar (Larcker & Lessig, 1980). 

Er was ook een mogelijke relatie te zien tussen de aard van het leren en het gebruiksgemak wat 

overeenkomt met de resultaten van Akkoyunlu en Soylu (2008). Door een structuur te hebben 

gemaakt die veel elementen overzichtelijk aan elkaar verbindt en meerdere routes biedt om tot 

hetzelfde doel te komen, konden leerlingen volgens hun eigen aard van het leren tot antwoorden 

komen. Doordat leerlingen vaak zonder te veel moeite te moeten doen antwoorden konden vinden 

gaven ze positieve feedback met betrekking tot gebruiksgemak. 

Een opvallend resultaat was dat hoewel er geen bewuste poging was gedaan om een feedback 

element op de website te implementeren leerling E toch feedback heeft ervaren. Tijdens het zoeken 

naar informatie over massa moest leerling E in de gekozen route kiezen tussen de lijsten grootheden 

en eenheden. Hierdoor ervaarde de leerling feedback op het feit dat deze het onderscheid tussen de 

twee nog niet goed genoeg kende.  

De resultaten laten zien dat bij het inrichten van een website om leerlingen te helpen met het aanleren 

van natuurkundeformules de volgende elementen belangrijk zijn: 

• Voor de website moeten relevante leerdoelen worden bepaald die duidelijk en gestructureerd 

op de website worden weergegeven. 

• De website moet tegemoetkomen aan de verschillende manieren waarop leerlingen een 

vraagstuk benaderen door flexibele gebruiksmogelijkheden.  

• Informatie moet overzichtelijk en aantrekkelijk worden aangeboden. Duidelijke titels, 

doordachte volgorde van elementen en behapbare stukken theorie helpen dit te realiseren. 

• Doorverwijzingen in context dienen een coachende rol in het leerproces van de leerlingen en 

helpen om efficiënt een antwoord op de leervraag te vinden. 

Ook al waren er tussentijds aanpassingen gedaan aan de website, er blijven nog enkele punten van 

verbetering staan om na het afronden van beide onderzoeken te worden geïmplementeerd. In de 

toekomst zal het geteste prototype van de formule pagina op de rest van de website worden 

toegepast. Verder zullen verschillende vaardighedenpagina’s opnieuw worden ingericht om de 

informatie in meer behapbare stukken aan te bieden. Er was ook een behoefte aan meer (bewegende) 

illustraties om vaardigheden te ondersteunen zoals bij het onderwerp grafieken of om een voorbeeld 
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te geven voor het ombouwen van formules. Literatuur ondersteunt dat visuele modellen of simulaties 

een gunstige bijdrage leveren aan het leerproces (Han , Mao, Chuang, Tenenbaum, & Wu, 2019).  

Ondanks aanvullingen die de website verder kunnen verbeteren is de website in de huidige vorm 

inzetbaar. Leerlingen hebben zich positief geuit over inhoud-, structuur- en vormelementen. De 

meerderheid geeft aan de website vaker te zullen gebruiken in de toekomst.  

9.3 Fase 3 
Met het laatste prototype van de website dat uit de tweede stap kwam is in de derde en laatste fase 

het onderzoek uitgevoerd. Hierbij is een vergelijking gemaakt tussen twee groepen van ieder drie 

leerlingen die dezelfde set opdrachten maakten. De websitegroep maakte de opgaven met als enige 

informatiebron de website. De boekgroep kon bij het maken van de opdrachten gebruik maken van 

de methode, BINAS en de examensyllabus.  

Bij het verzamelen van de data hebben leerlingen zelf aangegeven hoe lang ze over een onderdeel 

hebben gedaan en waar ze informatie hebben gezocht voor het beantwoorden van de opdracht. 

Hierbij zijn niet alle leerlingen even secuur geweest in het vastleggen van de data. Hoewel de 

antwoorden op de opdrachten kunnen worden gebruikt voor analyse zoals de leerlingen ze hebben 

ingeleverd zijn sommige tijden en vindplaatsen incompleet. Hierdoor zijn de vergelijkingen in dit 

onderzoek op basis van een incomplete dataset. Met dit gegeven in het achterhoofd zijn analyses 

gemaakt op basis van de beschikbare data. In vervolgonderzoeken kunnen duidelijkere instructies 

worden gegeven of kunnen leerlingen tijdens het doen van de opdrachten worden gemonitord om dit 

probleem te voorkomen. 

Bij het vergelijken van de resultaten bleek dat de leerlingen in de websitegroep beter hadden gescoord 

dan de leerlingen in de boekgroep. Leerlingen in de websitegroep hadden meer opgaven beantwoord 

en ze scoorden beter per individuele opgave. Dit kan deels verklaard worden door het feit dat 

leerlingen in de websitegroep gemiddeld al sterker stonden voor het vak natuurkunde voordat ze aan 

de opdracht deelnamen. De verschillen in de resultaten van de opdrachten zijn groter dan de 

verschillen in de cijfers van de leerlingen. Leerlingen in de websitegroep staan een 7.0, 5.6 en 7.4 voor 

natuurkunde en scoorden respectievelijk een 4.7, 8.9 en 8.9 voor de opdracht. Leerlingen in de 

boekgroep staan een 6.0, 6.1 en 6.3 voor natuurkunde en scoorden respectievelijk een 3.6, 3.1 en 4.7 

voor de opdracht. Om goede resultaten te kunnen behalen met online informatiebronnen moeten 

leerlingen de juiste zoek strategieën gebruiken (Yeh, Hsu, Chuang, & Hwang, 2014). Onderzoek met 

meer deelnemers kan helpen vaststellen in welke mate betere resultaten zijn behaald op basis van 

het startniveau en zoekstrategieën van de leerling of op basis van de verschillen tussen de 

informatiebronnen. 

Bij het vergelijken van de RTTI-scores blijken leerlingen in de websitegroep vooral op Reproductie en 

Training hoger te scoren. Voor deze twee categorieën speelt kennis een grote rol. Het verschil in score 

kan komen doordat informatie door de website toegankelijker wordt aangeboden dan door het boek 

of door BINAS. Zo is de website specifiek afgestemd op de havo terwijl BINAS naast havo ook het vwo 

bediend. Daarbij biedt de website meer uitleg en context aan dan BINAS. In het boek is vergelijkbare 

informatie terug te vinden als op de website maar is de informatie anders georganiseerd. Sweller 

(2007) geeft in zijn onderzoek aan dat overbodige cognitieve belasting kan worden voorkomen door 

informatie aan te bieden op een hapklare en geordende manier. Hierdoor kunnen taken en 

leerprocessen beter worden uitgevoerd. Omdat de website met vergelijkebare principes is ontworpen 

zou het verschil in RTTI-score zou hierdoor verklaard kunnen worden. 



 

49 
 

Voor Toepassing en Inzichtvragen was er beperkte data omdat twee van de drie leerlingen veel van 

de betreffende opdrachten niet hebben gemaakt. Met de beschikbare data is er geen aanwijzing dat 

de website een voorsprong heeft gegeven. Dit zou verklaard kunnen worden door het feit dat voor 

deze categorieën vaardigheden een grotere rol spelen dan kennis (Drost & Verra, 2012; Ebbens & 

Ettekoven, 2015).  Bij het maken van de opdrachten is er niet voldoende tijd om al de benodigde 

vaardigheden te ontwikkelen en moet de leerling hoofdzakelijk werken met reeds aanwezige 

vaardigheden. Om te zien hoe de website een bijdrage kan leveren aan het ontwikkelen van 

vaardigheden zal aanvullend onderzoek nodig zijn dat leerprocessen over een langere tijdsperiode 

beschouwt.  

Opvallend is dat zowel een leerling met dyslexie als een NT2 leerling in de websitegroep zaten. Dit 

type leerling heeft vaak recht op extra tijd omdat het verwerken van opdrachten meer moeite kan 

kosten  (Henneman, Kleijnen, & Smits, 2004). Hierdoor zou verwacht kunnen worden dat deze groep 

meer tijd nodig had om de opdrachten te maken. Toch hebben leerlingen in de websitegroep de 

opdrachten sneller gemaakt dan leerlingen in de boekgroep. Alle leerlingen in de websitegroep waren 

in ongeveer een half uur klaar, maar twee van de drie leerlingen in de boekgroep hebben de opgaven 

niet binnen het uur af gekregen. Voorheen is al besproken hoe de vormgeving van de website bij kan 

hebben gedragen in het efficiënt gebruiken ervan. Dit kan niet alleen vertaald worden naar het vinden 

van relevante informatie, maar ook de snelheid waarmee dat gebeurt. Daarbij kan de betere 

beginpositie hierin weer een bijdrage hebben gespeeld maar ook de gemoedstoestand van de leerling 

op het moment van deelname aan het onderzoek. 

Kijkend naar de leerlingen in de betreffende groepen hebben leerling E en F erg laag gescoord op de 

opdrachten die ze gemaakt hebben. Dit kan mogelijk worden verklaard door de algemene wijze van 

studeren door deze leerlingen. Uit twee jaar onderwijservaring aan leerlingen A-D is opgevallen dat 

deze in het algemeen hun werk bijhouden en tijdig beginnen met het leren voor toetsen. Hierdoor 

ontstaat een duurzame set kennis en vaardigheden (Ebbens & Ettekoven, 2015, pp. 29-32). Leerlingen 

E en F hebben de neiging alles op het laatste moment te doen. Dit geven deze leerlingen in gesprekken 

tijdens de les zelf toe. Daardoor zijn ze minder toegerust om de opdrachten zonder voorbereiding te 

maken.     

9.4 Totaal 
Tussen de tweede stap en derde stap van het onderzoek zijn twee opvallende overeenkomsten te 

benoemen. Ten eerste bleek in beide situaties dat de meeste leerlingen voor opdracht 5 geen gebruik 

maken van een informatiebron. Bij fase 2 zochten leerlingen de relevante pagina niet spontaan. Alleen 

bij de nabespreking van de opdracht en met enkele hints vonden leerlingen de betreffende pagina.  In 

fase 3 kon de enige leerling die überhaupt de website probeerde te gebruiken bij het oplossen van de 

opgave de betreffende pagina niet vinden. Een mogelijke verklaring hiervoor zou zijn dat de vorm van 

de opgave waarbij een formule moest worden afgeleid uit meetwaarden in verschillende tabellen 

ongebruikelijk is. Collega’s uit het vaksteunpunt die de opgaven beoordeelden, vonden deze opgave 

daarom juist erg leuk omdat het betekent dat leerlingen goed moeten nadenken en vaardigheden 

combineren. Door de onwennige vorm ontstaat misschien echter bij leerlingen het idee dat 

gebruikelijke informatiebronnen niet zullen volstaan om deze opdracht op te lossen.  

De tweede overeenkomst is te zien bij de verschillen in benadering die leerlingen hanteren. Bij beide 

experimenten bleek dat individuele leerlingen met dezelfde opdracht en dezelfde bronnen een 

voorkeursaanpak hadden om opgaven op te lossen. Dit was zowel te zien met het gebruik van de 

website als het gebruiken van de traditionele bronnen. Een voorkeur in benaderingen die leerlingen 

hanteren kan afhankelijk zijn van meerdere factoren waaronder het online of offline aanbieden van 
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onderwijs (Chen, Jones, & Moreland, 2014). Grootschaliger onderzoek zou kunnen laten zien of 

bepaalde benaderingen structureel vaker voorkomen. Verder kan worden onderzocht of 

voorkeursbenaderingen gekoppeld kunnen worden aan de zoekstrategieën beschreven door Yeh, Hsu, 

Chuang en Hwang (2014) .  

De huidige opzet van stap 3 van het experiment en de daarmee verworven data hebben het niet 

mogelijk gemaakt iets te zeggen over de bijdrage van de website op het gebied van vaardigheden. Om 

dit te kunnen onderzoeken worden drie elementen voorgesteld om in vervolgonderzoek rekening mee 

te kunnen houden. 1. Onderzoek het gebruik van de website over een langere tijdsperiode en niet in 

enkele gebruikssessies. 2. Zorg voor een groter aantal deelnemers, met een diverse achtergrond en 

uit verschillende leerjaren om overeenkomsten en verschillen te kunnen bepalen over het gebruik en 

de opbrengsten van de website in verschillende stadia van ontwikkeling. 3. Onderzoek het gebruik van 

de website niet alleen in de context van het maken van opdrachten maar ook in andere contexten. 

Denk hierbij aan gebruik tijdens de les, gebruik bij voorbereiding op een toets en gebruik bij 

voorbereiding op de eindexamens.  

Samengevat laat dit onderzoek zien dat voor het ontwikkelen van een educatieve website het 

belangrijk is om weloverwogen besluiten te maken met betrekking tot zowel vorm als inhoud. Een 

goed ontworpen website kan dienen als effectieve informatiebron bij het maken van opdrachten. De 

huidige website biedt al veel goede elementen die leerlingen kunnen gebruiken en is in de huidige 

vorm inzetbaar als aanvullende informatiebron voor natuurkundeonderwijs. In de toekomst kunnen 

visuele elementen en feedbackfuncties worden toegevoegd om de website verder te verbeteren.  
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Bijlage 1 – Overzicht Formules 
 

Domein B – Beeld- en Geluidstechniek 

 
    

   

 
 

     
Domein C – Beweging en Energie 

     

     

  
  

 

     

 
    

Domein D – Materialen 

 
  

  

 
    

Domein E Aarde en Heelal 

    
 

Domein G – Meten en Regelen 
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Bijlage 2 – Opdracht bij website 
 

Opdracht Formule Leren 

Maak voor het oplossen van de volgende vragen waar nuttig gebruik van de website  

  www.formuleleren.nl 

1. In hoeveel formules die je voor het eindexamen moet kennen, komt de grootheid massa voor? 

 

2. Schrijf alle vormen op waarin de formule voor de gravitatiekracht kan voorkomen. 
 

Het Internationale Stelsel van Eenheden (SI) is een wereldwijde afspraak met betrekking tot 

eenheden. Alles wat we op dit moment kunnen meten is op te bouwen uit 7 basiseenheden. 

De zeven basiseenheden zijn: meter, seconde, ampère, candela, kilogram, mol en kelvin. Door 

deze basiseenheden te combineren worden zogenoemde ‘samengestelde eenheden’ 

gemaakt.  

 

Een voorbeeld: seconde (s) en meter (m) zijn basiseenheden. Deze kunnen worden 

gecombineerd om een eenheid te vormen voor de snelheid: m/s. 

 

Sommige samengestelde eenheden hebben een andere naam. Dit heeft vaak historische 

en/of praktische redenen. Zo is de eenheid Hertz in SI-basiseenheden per seconde (1/s) en is 

de eenheid Coulomb in SI-basiseenheden ampère seconde (A s).  

 

Aan jullie nu de taak om de volgende samengestelde eenheden terug te brengen naar een 

vorm met alleen de SI-basiseenheden.  

 

Newton 

Joule 

Ohm  

3. In een kerncentrale vinden verschillende processen plaats die samen uiteindelijk zorgen dat 

er een stroom wordt opgewekt:  

a) Bij een kernreactie komt er straling vrij  

b) De straling warmt water op en er ontstaat stoom  

c) De stoom laat een turbine draaien  

d) De turbine wekt stroom op  

Vind bij elke stap een formule waarmee je een stuk natuurkunde van de situatie kan 

beschrijven. Leg uit waarop je keuze is gebaseerd. 

  

http://www.formuleleren.nl/
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4. Hieronder volgen de resultaten van een denkbeeldig experiment. In de tabellen zie je hoe 
grootheid P afhangt van variabelen q, r en s . Analiseer de resultaten om de verbanden te 
vinden en maak de formule af. Gebruik alle 4 de tabellen om tot 1 formule te komen. 

P =  
 
 

 

5. In bijzondere gevallen geld Ek = Ez. Laat zien hoe de formules voor dichtheid, zwaarte energie, 
kinetische energie en middelpuntzoekende kracht kunnen worden gecombineerd tot het 
volgende resultaat.  

𝜌𝑉𝑔ℎ =
1

2
𝐹𝑀𝑃𝑍𝑟 

  

P q r s 
 

P q r s 
 

P q r s 
 

P q r s 

1 1 1 1 
 

1 1 1 1 
 

1 1 1 1 
 

1 1 1 1 

2 2 1 1 
 

4 1 2 1 
 

0.5 1 1 2 
 

4 2 2 2 

3 3 1 1 
 

9 1 3 1 
 

0.33 1 1 3 
 

9 3 3 3 

4 4 1 1 
 

16 1 4 1 
 

0.25 1 1 4 
 

16 4 4 4 

5 5 1 1 
 

25 1 5 1 
 

0.2 1 1 5 
 

25 5 5 5 
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Bijlage 3 – Handleiding nabespreking 
 

Algemeen 
Hoe was je indruk van formuleleren? 
Ga je de website in de toekomst nog eens gebruiken? 
Zou je de website aan anderen aanbevelen? 
Wat mis je nog/zou de website beter maken? 
 
 
Diep leren 
Heb je iets nieuws geleerd? (hogere of lagere orde denkproces) 
Was er een aha moment? (relateren en structureren) 
Zijn er dingen die je nu beter met elkaar in verband brengt? (bewuste integratie) 
Kwam je iets interessants op het spoor wat je verder uitzocht? (zelfsturing) 
Wat ga je voortaan gebruiken? (bewuste integratie) 
Welke link tussen wiskunde en natuurkunde heb je gezien? (vakoverstijgend) 
Zijn de vaardigheden die je nodig had goed uitgelegd? (reflectie en feedback) 
Is er iets wat ik kan doen om te zorgen dat je meer van de website kan leren? (reflectie en feedback) 
 
 
 
Gebruiksvriendelijkheid 
Welke functies heb je gebruikt? (menu/zoekfunctie/hyperlinks/…) (gebruiksgemak) 
Hoe gemakkelijk kon je terugvinden wat je zocht? (Gebruiksgemak) 
Staat alles op een logische plek? (gebruiksgemak) 
Wat vind je van de indeling per domein? (gebruiksgemak) 
Wat vind je van de lijst op alfabet? (gebruiksgemak) 
Wat vind je van de menu indeling? (gebruiksgemak) 
Wat vind je van de lay-out? (visuele aantrekkelijkheid) 
Wat vind je van de stijl van de website? (visuele aantrekkelijkheid) 
Wat vind je van de onderdelen op de formulepagina? (legenda, toelichting, woorden, vormen…) 
(Bruikbaarheid) 
Had je snel door hoe je de website kon gebruiken? (gebruiksgemak) 
Was de informatie op de website voldoende? (bruikbaarheid) 
Biedt deze website iets wat je ergens anders niet snel vindt? (bruikbaarheid) 
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Bijlage 4 – Interviews 
Deelnemer A 

 

Algemene indruk 

Zou de website zelf gebruiken: ja 

Zou de website aan anderen aanbevelen: ja 

Toegankelijk, fijn in gebruik 

Goede punten 

Alfabetische indeling handig 

Zoekfunctie fijn i.v.m. dyslexie 

Er is voldoende informatie te vinden 

“Zie ook” onderdeel bij pagina’s grootheden fijn 

De menu’s zijn duidelijk 

Suggesties voor verbetering 

Toelichting bij formule korter, uitgebreide toelichting kunnen openklappen naar behoefte 

Titel bij formulepagina 

Relevante verwijzingen naar Binas zoals isotopentabel 

Kleurassociaties kunnen helpen voor snellere inzichten 

Toegankelijkere toelichting bij het ombouwen van formules 

Duidelijker dat de formules voor het examen zijn 

Opvallende link op homepage voor formuleoverzicht 

Zet titel bij formule boven pagina 

Vermeld hoe volgende en vorige knop worden gebruikt 

Afbeeldingen kunnen een fijne toevoeging zijn 

Animaties van formules ombouwen 

Quotes 

Over de lijst formules in het menu: 

‘Ik snap dat voor sommige mensen dit juist fijner is’ 

Over eenheidpagina:  

‘Het is goed zoals het is’ 

Over grootheidpagina: 

‘De grijze balk is erg fijn, het legt de nadruk en scheidt te formules.’ 

‘Ik ga volgend jaar vwo doen dus ik zal waarschijnlijk nog wel nodig hebben de site en ik zal het ook 

wel aanraden aan mensen in de klas dan.’ 

Over omgeschreven formules: 

‘Ja, ik zou dat heel erg handig vinden inderdaad’ 

Wat vind je van de website? 

‘makkelijk te navigeren en gewoon kort en krachtig uitgelegd en je kan gewoon vinden wat je nodig 

hebt.’  
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Tabel B1 
 
Deelnemer A 
Video 
75min 
 
 
Geobserveerd (o) of Besproken (b) 
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o. Herkende antwoord niet meteen als zodanig ▪         

o. Gebruikt menu en zoekfunctie        ▪  

b. Het was niet meteen duidelijk dat de website 
enkel examenstof bespreekt 

▪         

b. Homepage niet gelezen, kan na lezen duidelijker ▪      ▪ ▪  

b. Alfabetische volgorde menu formules fijn maar 
lijst is wel lang 

       ▪  

b. Zoekfunctie resultaten nuttig        ▪  

b. Menu’s zijn duidelijk ingedeeld    ▪ ▪   ▪  

o. Gebruikt zoekfunctie en vind antwoord meteen        ▪  

b. Zoekfunctie en menu zijn optie. Zoeken voorkeur    ▪    ▪  

b. De lijst in het formulemenu is lang i.v.m. dyslexie        ▪ ▪ 

b. Formule bovenaan de pagina’s fijn, mist titel ▪      ▪  ▪ 

b. Opmaak is fijn. Lettertype in het algemeen gaat 
ondanks dyslexie 

       ▪ ▪ 

o. Gebruikt meteen zoekfunctie, meteen resultaat       ▪ ▪  

b. Titels eenheidpagina’s duidelijk en vindbaar ▪      ▪ ▪  

b. Inhoud eenheidpagina: bondig en duidelijk ▪      ▪   

b. verwijzingen onderaan eenheidpagina handig    ▪ ▪  ▪ ▪  

b. Bij grote lappen tekst zou een lees verder optie 
handig zijn 

   ▪    ▪  

b. Index boven enkele pagina’s is handig    ▪    ▪  

o. Meteen gebruik van zoekfunctie    ▪    ▪  

o. Gebruikt links tussen formules, grootheden en 
eenheden 

   ▪ ▪   ▪  

b. De website is mooi en handig ▪   ▪   ▪ ▪ ▪ 

b. De informatie is handig ingedeeld in behapbare 
stukken 

   ▪    ▪  

b. Grijze balk gelijke symbolen erg fijn     ▪   ▪ ▪ 

b. Knoppen onder worden vast niet veel gebruikt     ▪    ▪  

b. Ik heb iets nieuws geleerd over basiseenheden ▪  ▪  ▪  ▪   

b. de zie ook verwijzingen nodigen uit tot klikken    ▪ ▪   ▪  

b. De vragen daagden me uit, ik moest nadenken  ▪  ▪  ▪     

o. via het menu de relevante pagina gevonden  ▪     ▪   

b. Het was leerzaam maar moeilijk zelf bedenken  ▪  ▪ ▪  ▪   

b. Ik mis niets aan de website       ▪   

b. De website is mooi, neutraal en rustig         ▪ 
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Deelnemer B 

 

Algemene indruk  

Zou de website zelf gebruiken: Ja 

Zou de website aan anderen aanbevelen: Ja 

Er is basiskennis vereist om de website te kunnen gebruiken 

Goede punten 

Paginanamen met grootheid en eenheid handig in de zoekfunctie,  

Beschrijving van Δ bij formules is fijn 

Voorbeelden toepassen formule handig 

Suggesties voor verbetering 

Voor gebruik van de website is basiskennis nodig. Een begrippenlijst/beschrijving kan helpen voor 

meer toegankelijkheid. Maak begrippen dikgedrukt. 

Inhoudsopgave pagina formuleoverzicht 

Basiseenheden van het SI-stelsel kunnen beter onderling doorgelinkt worden 

Enkele tekstuele suggesties 

Rekenen met eenheden toegankelijker maken 

Bij verbanden kunnen grafieken meer inzicht geven 

Voorbeeldopdrachten ontbreken op sommige pagina’s. Wel fijn als die nog komen. 

Een symbolen lijst zou fijn zijn 

Quotes 

Over legenda bij formulepagina: 

“Dit vind ik wel handig, dat je aangeeft wat Delta is” 

Over opdracht 6: 

“Net zoals je soms bij wiskunde dan twee variabelen hebt en dat je dan bijvoorbeeld y = 3x krijgt en 

dan voor y 3x invult.” 

Wat vind je handig: 

“Dat je alle formules hebt en dat die ook op een andere manier kan worden geschreven. Dus het 

verschillende vormen stukje.” 
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Tabel B2 
 
Deelnemer B 
Video 
70min 
 
 
Geobserveerd (o) of Besproken (b) 
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o. Leest (grijze op) titelpagina, gebruikt zoekfunctie    ▪ ▪   ▪  

o. vindt meteen juiste pagina en beantwoord 1        ▪ ▪  

b. juiste antwoord stond lager in de zoekfunctie        ▪  

b. titels voor pagina’s helder benoemd ▪       ▪  

o. heeft meteen door hoe doorlinken werkt    ▪    ▪  

b. eenheidpagina massa duidelijk, misconcept 
ondervangen, enige voorkennis vereist 

▪   ▪ ▪  ▪   

o. gebruikt zoekfunctie en vind snel antwoord op 2 ▪      ▪ ▪  

b. formulepagina: vormen zijn handig, wellicht 
inhoudsopgave toevoegen 

▪   ▪   ▪   

b. onderlijnde links zijn duidelijk, handig bij legenda    ▪ ▪   ▪  

b. algemene uitleg grootheden kan duidelijker ▪      ▪   

o. gebruikt zoekfunctie voor 3, vind snel antwoord ▪       ▪  

b. op pagina mag het duidelijker of het een 
grootheid of een eenheid betreft 

▪       ▪  

b. SI-eenheden kunnen explicieter bij eenheden ▪      ▪   

b. zoekfunctie voelt als snelste route naar antwoord    ▪    ▪  

o. opdracht 4 is langer zoeken   ▪     ▪  

b. Beschrijving delta is fijn ▪    ▪  ▪   

b. Als je weet wat je zoekt is het gemakkelijk vinden    ▪   ▪ ▪  

o. kijkt een beetje rond en leest hier en daar wat          

b. voor 5 de website niet nodig gehad       ▪   

b. Pagina over verbanden niet duidelijk genoeg. 
Tabel en grafiek erbij zou helpen 

▪ ▪  ▪   ▪   

o. 6 ging vlot, vooral zoekfunctie gebruikt ▪      ▪ ▪  

b. muntje valt over substitutie  ▪ ▪       

b. Lijst met formules niet gemakkelijk vindbaar        ▪  

b. Domeinen kunnen beter toegelicht worden ▪      ▪   

b. Titel bij formulepagina zou handig zijn        ▪  

b. Doorlink van domein is wenselijk    ▪    ▪  

b. Lijst met alle formules is handig en ook 
verschillende vormen bij formule is nuttig 

▪   ▪ ▪  ▪ ▪  

b. Oefeningen toevoegen aan website zou handig 
zijn, zeker met online lesgeven. 

         

b. Gifjes met omschrijven heeft toegevoegde waarde ▪   ▪ ▪  ▪ ▪  

b. Een lijst met symbolen zou fijn zijn    ▪    ▪  

b. geen behoefte aan filmpjes, wel simulaties    ▪   ▪   
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Deelnemer C 

 

Nieuw op website: 

Duidelijkere vermelding doelgroep  

Titels bij formules 

Knoppen voor lijsten formules, grootheden en eenheden bovenaan homepage 

Algemene indruk  

Zou de website zelf gebruiken: Ja 

Zou de website aan anderen aanbevelen: Ja 

De website is handig in gebruik 

De structuur van de website is prettig 

Uitleg bij een formule is handig voor een leek maar te lang voor iemand die in de stof zit 

Als je snel iets wilt opzoeken vind je het hier sneller dan in een boek 

Goede punten 

Het overzicht van formules is fijner dan de lijst in BINAS 

Het is fijn een duidelijk overzicht van grootheden te hebben 

De kop en legenda bij een formule pagina zijn duidelijk 

De formule in andere volgordes is nuttig 

Uitleg bij eenheden is goed 

De indeling in domeinen bij formules is fijn 

Titel bij kopje inderdaad handig 

Suggesties voor verbetering 

Niet meteen duidelijk dat alles voor examen is 

Voeg links toe voor met uitlegvideo’s 

Het is niet meteen duidelijk dat je op een plaatje van een formule kan klikken 

In de lijst met formules is het onduidelijk waar de formule voor is 

Maak een korte uitleg bij een formule en meer beschikbaar voor wie dat wil bijvoorbeeld d.m.v. een 

knop 

Bij uitleg naar eenheden eventueel verwijzen naar binas 

Voeg een lijst toe met voorvoegsels voor eenheden (kilo, mili, etc.) 

De noemer wiskunde op de website nodigt niet uit, leerlingen komen voor natuurkunde. 

Ombouwen van formules kan meer toelichting gebruiken zoals link naar ombouw pagina 

Observaties gebruik website 

Probeert eerst via de lijst te vinden en gaat dan naar de zoekfunctie, daarna wordt zoekfunctie meer 

gebruikt. 

Leerling gebruikt verschillende zoekmethodes: formulelijst, zoekfunctie en zie ook functie. 

Quotes 

Over grootheidpagina massa: “Het ziet eruit of ik alles kan vinden over massa. Het is duidelijk wat 

het dan is en de formules zijn leesbaar en op een rijtje. Alleen het is wel lastig om te zien waarvoor 

elke formule is.” 

Over toelichting formule: “Ik zou het zelf niet lezen”    

Over wiskunde menu: “ik zou nooit op wiskunde klikken. Wel als het vaardigheden heet” 
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Over website: “het is heel handig dat je de hele tijd door kan klikken”; “Het is duidelijker waar je wat 

kan vinden”  
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Tabel B3 
 
Deelnemer C 
Audio 
56 min 
 
 
Geobserveerd (o) of Besproken (b) 
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b. vond formules maar betrekking niet duidelijk ▪      ▪   

b. eenheidpagina duidelijk en compleet          

b. Het is handig dat op formules geklikt kan worden 
maar niet meteen duidelijk dat het kan 

   ▪ ▪   ▪  

b. gebruikt overzicht alle formules en zoekfunctie    ▪    ▪  

b. zoekfunctie heeft specifieke instructies nodig        ▪  

b. Formulepagina mist niets:  ▪      ▪   

b. kopje is duidelijk met toegevoegde titel ▪      ▪ ▪  

b. links in de legenda zijn van toegevoegde waarde    ▪ ▪  ▪ ▪  

b. Toelichting formule is veel, hangt af van ervaring     ▪   ▪   

b. Ombouwen is fijn maar kan leerlingen lui maken, 
wel beter om te houden als controlemiddel 

   ▪ ▪  ▪   

b. voorbeeld opgave is nuttig          

b. De website heeft een toegevoegde waarde t.o.v. 
het boek. Het zoekt gemakkelijker 

   ▪   ▪ ▪  

b. gebruikt zoekbalk voor eenheden opzoeken        ▪  

b. Opdracht 3 kost moeite om te beantwoorden, 
website helpt wel 

▪  ▪    ▪   

b. De algemene uitleg bij eenheden is duidelijk ▪      ▪   

b. voeg decimale voorvoegsels toe aan website ▪  ▪    ▪   

b. opg 4 is lastig bedenken   ▪ ▪   ▪   

b. Formules in de lijst zijn lastig identificeren op 
basis van enkel symbolen 

   ▪   ▪ ▪  

b. Via grootheden zijn formules makkelijk te vinden    ▪    ▪  

b. link tussen opg 5 en website niet duidelijk   ▪    ▪   

b. wiskunde vaardigheden gebruik minder evident 
wel nuttig 

   ▪   ▪   

b. omgeschreven vormen zijn handig voor 
substitutie 

▪   ▪   ▪ ▪  

b. Links binnen de website zijn handig om te 
gebruiken 

       ▪  

b. website is makkelijk te gebruiken, 
vanzelfsprekend 

       ▪  

b. afbakende lijst formules fijn t.o.v. binas ▪   ▪ ▪  ▪ ▪  

b. Lijst grootheden is gemakkelijk ▪   ▪   ▪ ▪  

b. Website layout heeft geen problemen         ▪ 

b. Website organiseert info duidelijker dan andere 
bronnen 

       ▪  
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Deelnemer D 

 

Nieuw op website: 

Menunamen veranderd en inhoud overeenkomstig aangepast 

 

Algemene indruk  

Zou de website zelf gebruiken: nee, geen toegevoegde waarde 

Zou de website aan anderen aanbevelen: ja 

Mooi met nuttige informatie, navigatie kan beter. 

Ziet persoonlijk geen toegevoegde waarde op les en methode. 

Als iemand een vraag heeft over de stof wel makkelijk om naar te verwijzen/link te delen. 

De website in het algemeen nodigt niet uit om meer te leren in de huidige situatie. Wellicht wel 

meer bij voorbereiding voor een toets/examen. 

Goede punten 

Het menu is goed. De bewoording met instrumenten en vaardigheden is beter. 

inhoud formule pagina is goed 

 

Suggesties voor verbetering 

Het is niet duidelijk dat afbeeldingen van formules linken naar de formule pagina, zet het erbij. 

Zet de domeinen ook op de homepage voor het sneller terugvinden van een formule 

Zet de formule in andere volgordes hoger op de pagina 

Het ombouwen van formules kan beter worden toegelicht 

Zorg dat videomateriaal dat beschikbaar wordt duidelijk zichtbaar is 

Bied de basisuitleg aan bij grootheden/eenheden en feitjes in hapklare brokjes ernaast 

Zet bij de lijst van formules de namen erbij, ook om duidelijk te maken dat je kan doorklikken 

Zet bij de uitleg over verbanden ook voorbeeldopgaven 

voeg oppervlaktes en inhouden toe 

Observaties gebruik website 

Zou vooral op desktop gebruiken, wellicht iPad 

Gebruikt alle… knoppen en Ctrl + F om onderdelen te vinden 

Quotes 

Over het oplossen van opgave 6: “ik heb alle formules van de website gedaan…oh ja, de 

omgeschreven vormen staan er ook natuurlijk. Ik ben gewend dat ik dat altijd zelf moet doen” 

Over hoe zou je leren voor een toets” “Ik denk dat ik vooral mijn boek zou gebruiken maar sommige 

dingen staan hier wel beter uitgelegd.”   
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Tabel B4 
 
Deelnemer D 
Audio 
61min 
 
 
Geobserveerd (o) of Besproken (b) 
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b. pagina alle grootheden bestaat niet        ▪  

b. eerste opdracht snel gevonden        ▪  

b. Niet duidelijk dat je op formule kan klikken        ▪  

b. Compleet formule overzicht is veel zoeken, zet 
domeinen op homepage 

       ▪  

b. de nieuwe menutermen gereedschap en 
vaardigheden zijn beter 

   ▪   ▪ ▪  

b. term havo past goed bij doel   ▪       

b. leesbaarheid pagina is goed         ▪ 

b. gebruikt eerst knop alle formules op homepage 
maar schakelt naar zoekfunctie 

   ▪    ▪  

b. vindt na lang zoeken omgeschreven vormen        ▪  

b. omgeschreven formules heel handig   ▪    ▪   

b. Toelichting formule inklapbaar goed idee    ▪    ▪  

b. uitleg omschrijven moet vlakbij formule staan    ▪    ▪  

b. alle belangrijke informatie is te vinden op formule 
pagina, indeling kan efficienter 

▪       ▪  

b. als filmpjes komen NL voorkeur, EN kan ▪  ▪  ▪  ▪   

b. niet te veel aanvullende info, dat verward lln  ▪  ▪       

b. meeste gebruik via computer, soms ipad        ▪  

b. gebruikt ctrl+f om dingen te vinden        ▪  

b. SI-basiseenheden niet nodig maar wel interessant   ▪ ▪      

b. historisch feitje is leuk maar kan los vermeld.  ▪      ▪  

b. Zet bij de lijst van formules de namen        ▪  

b. Formule makkelijk terug te vinden op thema        ▪  

b. lln zoeken naar een formule, niet het pakket dus 
havo kan weg bij menunaam 

       ▪  

b. indeling menu i.c.m. knoppen op homepage goed    ▪    ▪  

b. link tussen opgave 5 en website niet evident   ▪       

b. vaardigheden niet snel individueel bezocht, beter 
doorgelinkt vanuit formule context 

   ▪ ▪     

b. Zoekt veel via lijsten    ▪    ▪  

b. zou website zelf niet gebruiken,        ▪   

b. Zou aanbevelen aan lln die niet goed zijn in na, 
boven boek of docent, makkelijk deelbaar 

      ▪ ▪  

b. website ziet er mooi uit         ▪ 

b. website is gemakkelijk in gebruik        ▪  
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Deelnemer E 

 

Nieuw:   

Formulepagina: uitklapbare toelichting formule, zie ook verwijzingen naar vaardigheden, filmpjes, 

omgeschreven vorm hoger 

Stappenplan opgaven oplossen toegevoegd aan vaardigheden en gekoppeld aan voorbeeldopgaven 

Lijst symbolen en scripts toegevoegd aan themapagina en daar een knop voor gemaakt op de 

homepage 

Algemene indruk  

Zou de website zelf gebruiken: Ja 

Zou de website aan anderen aanbevelen: Ja 

Als je de basis beheerst heb je er iets te zoeken en als je moeite hebt al helemaal. 

Fijn t.o.v. BINAS is dat dingen meer bij elkaar staan en niet gemengd met andere vakken. 

Duidelijke website, veel dingen te vinden, niet alleen formules maar ook achterliggende theorie en 

vaardigheden. Mag meer reclame voor de vaardigheden.  

Goede punten 

Doel makkelijk te vinden 

Handig formules op domein en met onderwerp 

lijstje formules bij grootheid handig, Alfabetische volgorde fijn, afkortingen fijn 

Formule pagina oude stijl fijn 

Filmpjes onder goed, filmpjes handig en link omschrijven ook. 

beschrijving eenheden handig 

zie ook gedeelte eenheden handig 

Ter vaardigheden beter dan wiskunde, vaardigheden zijn fijn. 

Suggesties voor verbetering 

tekst kan soms meer tot he point 

Niet duidelijk dat formule plaatjes links zijn 

Nieuwe stijl formule pagina alles onder elkaar 

Verbanden beter terugvindbaar maken 

Soort sitemap op homepage voor beter overzicht 

Plaatjes bij grafieken missen 

Pagina substitutie toegankelijker maken, deelkopjes om gerichter te lezen. 

Verwijzingen naar binas toevoegen 

Omrekenen metrisch stelsel toevoegen 

Knoppen homepage enkele vaardigheden 

Observaties gebruik website 

Gaat naar lijst om formules te tellen 

Gebruikt drop down menu om formule te vinden 

sommige dingen meteen opgepikt, andere heb je even nodig om te merken. 

Gebruikt zoekfunctie niet 

Zoekt primair door middel van formulepagina 

Grijpt terug naar bekende wegen 
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Quotes 

Over formulepagina: “Ik heb nog nooit een site gezien waarbij ze überhaupt wat aan andere vormen 

zetten dus dit is uitgebreider dan de meeste dingen.” 

Over de informatie over eenheden op de website: “Als het belangrijk genoeg is om in de BINAS te 

staan dan vind ik het in het algemeen belangrijk genoeg om te weten” 

Over menu vaardigheden: ”Hierbij heb ik, ik wist niet wat ik hier moest verwachten maar nu ik het 

zie, ja natuurlijk.”    

Over links tussen onderwerpen: “oh, dit komt bij dat onderwerp terug dus dan kan de formules 

beter aan elkaar linken in mijn hoofd.” 

Over website vergeleken met BINAS: “Hier heb je alleen te maken met de dingen die je bij 

natuurkunde nodig hebt, dat vind ik heel fijn. Dat je niet hoeft te filteren.”  
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Tabel B5 
 
Deelnemer E 
Video 
55min 
 
 
Geobserveerd (o) of Besproken (b) 
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o. gebruikt index bovenaan formule pagina        ▪  

b. Doel was makkelijk te vinden     ▪   ▪  

b. Grootheidpagina is 71to the point en nuttig ▪      ▪   

b. Lijst grootheden op volgorde, met symbool goed        ▪  

b. het is goed dat een onderwerp op meerdere 
manieren te benaderen is 

   ▪    ▪  

b. Knop homepage heeft geen onderschrift nodig        ▪  

b. Handig dat het duidelijk alles voor examen is   ▪    ▪   

b. formule pagina duidelijk, nuttig en compleet ▪      ▪   

b. doorlink onderstreepte begrippen zinvol     ▪   ▪  

b. niet duidelijk dat formuleplaatjes links zijn        ▪  

b. Indeling formulepagina nieuwe stijl beter, zet 
alles we onder elkaar 

      ▪ ▪  

o. gebruikt menu en lijsten, vind antwoorden snel        ▪  

b. laat de uitleg bij eenheid in 1 alinea, niet splitsen    ▪    ▪  

b. Geconfronteerd met verwarring 
grootheid/eenheid 

     ▪    

b. Zou eenheidpagina’s gebruiken       ▪   

o. doet er lang over iets met straling te vinden, 
onderwerp is onbekend. 

       ▪  

b. dingen zijn vindbaar. De lijsten zijn lang maar niet 
ontmoedigend. 

       ▪  

b. direct zoeken naar vaardigheden ligt niet voor de 
hand. Pas in context wordt nut zichtbaar 

  ▪ ▪ ▪  ▪ ▪  

b. naam vaardigheden beter dan wiskunde.        ▪  

b. stappenplan is fijn, mag zichtbaarder op de site     ▪  ▪   

b. rekenregels zijn logische toevoeging website, 
goed zoals het is. 

 ▪     ▪   

b. vaardigheid grafieken mist afbeeldingen, verder 
prima 

 ▪  ▪   ▪ ▪  

b. vaardigheid substitutie moet duidelijker, te veel 
tekst, verdeel in kleine stukken 

  ▪ ▪   ▪ ▪  

b. zou ‘andere vormen’, ‘verbanden’ zelf gebruiken       ▪   

b. linkstructuur website help verbanden leggen ▪   ▪ ▪  ▪   

o. gebruikt nooit zoekfunctie    ▪      

b. symbolen en scripts pagina goed       ▪   

b. website is overzichtelijker dan BINAS, 
verwijzingen naar BINAS zouden wel fijn zijn. 

   ▪    ▪  

b. voeg metrisch stelsel toe aan website ▪      ▪   
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Bijlage 5 – Inrichting website 
Oorspronkelijke Inrichting Uiteindelijke Inrichting 
Menu 

Home Formules HAVO Natuurkunde Wiskunde Zoeken 
 2de wet van 

Newton 
Activiteit 
Activiteit 
gemiddelde 
Activiteit raaklijn 
Afstand 
Arbeid 
Etc… 

Grootheden* 
Eenheden* 
Handige 
getallen 
Rekenen met 
eenheden 
Symbolen en 
scripts 

Rekenregels 
Operatoren  
Herleiden/omschrijven 
Verbanden 
Grafieken 
Substitutie 
Variabelen en 
constanten 

 
  
  
  
  

   
   

 

Menu 
Home Formules Gereedschap Vaardigheden Zoeken 
 2de wet van 

Newton 
Activiteit 
Activiteit 
gemiddelde 
Activiteit 
raaklijn 
Afstand 
Arbeid 
Etc… 

Grootheden* 
Eenheden* 
Handige getallen 
Operatoren 
Variabelen en 
constanten 
Symbolen en 
scripts 

Rekenregels 
Verbanden 
Herleiden/omschrijven 
Rekenen met 
eenheden 
Grafieken 
Substitutie 
Stappenplan opgaven 
maken 

 

 

 

Homepage 
- Welkomstwoord 

- Toelichting navigatie 

- Link naar eerste formule 

Homepage 
- Knoppen naar lijsten met 

formules/grootheden/eenheden/symbolen/Stappenplan 

- Welkomstwoord  

- Toelichting navigatie 

Formulepagina 
- Afbeelding formule 

- Legenda (links) 

- Toelichting 

- Verschillende vormen 

o In woorden 

o In eenheden 

o Andere volgordes 

- Voorbeeld 

- Link naar vorige/volgende formule 

 

Formulepagina 
- Naam formule 

- Afbeelding formule 

- Examen domein (link) 

- Legenda (links) 

- Toelichting (uitklapbaar voor verdere toelichting) 

- Omgeschreven vormen (zie ook omschrijven) 

- Formule in eenheden 

- Formule in woorden 

- Voorbeeld (Zie ook stappenplan maken) 

- Filmpjes en meer 

- Link naar vorige/volgende formule 
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Bijlage 6 – Antwoordmodel opdrachten 
 

Opdracht  Antwoord  Criterium  Score RTTI 

1 11 formules Goed antwoord 1p R 
 

2 
𝐹𝑔 =

𝐺 𝑚 𝑀

𝑟2
 

 

𝑟 = √
𝐺 𝑚 𝑀

𝐹𝑔 
, 𝐺 =

𝐹𝑔 𝑟2

𝑚 𝑀
 

 

 𝑚 =
𝐹𝑔 𝑟2

𝐺 𝑀
,       𝑀 =

𝐹𝑔 𝑟2

𝐺 𝑚
  

 

Opzoeken standaardvorm 
r vorm 
G vorm 
M vorm 
m vorm 

1p 
1p 
1p 
1p 
1p 

R 
T1 
T1 
T1 
T1 

3 N = kg m / s2 
J = kg m2 / s2 
Ω = kg m2 / s2 A2 

Opzoeken/afleiden  
Afleiden  
Afleiden 

1p 
1p 
1p 

T1 
T2 
T2 
 

4 Meerdere mogelijkheden Onderbouwing klopt 1p T2 
 

5 
𝑃 =

𝑞 ∙ 𝑟2

𝑠
 

1 

Goede relatie q 
Goede relatie r 
Goede relatie s 

1p 
1p 
1p 

I 
I 
I 

6 𝐸𝑘 =
1

2
𝑚 𝑣2 ,   𝐸𝑧 = 𝑚 𝑔 ℎ 

𝜌 =
𝑚

𝑉
  ,   𝐹𝑀𝑃𝑍 =  

𝑚 𝑣2

𝑟
  

 
1

2
𝑚 𝑣2 = 𝑚 𝑔 ℎ 

 
1

2
𝐹𝑀𝑃𝑍 𝑟 = 𝜌 𝑉 𝑔 ℎ 

 

Goede formules gevonden 
Gelijkheid opgesteld 
m gesubstitueerd met ρ V 
m v2 gesubstitueerd met FMPZ r 

1p 
1p 
1p 
1p 

R 
T1 
T2 
T2 

 


