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V O O R W O O R D • I

Uitgaande van praktijkervaringen, intuïtie en gezond verstand kunnen

docenten onderwijsproblemen gezamenlijk aanpakken en oplossen zonder

noemenswaardige wetenschappelijke voorkennis.

Helaas menen veel docenten dat zij niet competent en professioneel genoeg
zijn om binnen hun vakgebied andere didactische wegen in te slaan. Vaak
stellen zij zich bescheiden op en nemen een afwachtende, soms zelfs
afwijzende houding aan. Ik ben ervan overtuigd dat als docenten vanuit het
diepst van hun onderwijsziel vínden dat het anders moet én de moed
hebben om met sectiegenoten aan de slag te gaan, gewenste veranderingen
en aanpassingen in het onderwijs tot stand kunnen worden gebracht.
Het schoolmanagement kan daarbij een stimulerende rol spelen. Door
binnen de taakomvang tijd vrij te maken, krijgen veranderingsgezinde
docenten ruimte om over beoogde vakdidactische veranderingen en
verbeteringen te brainstormen, nieuwe ideeën uit te werken en te toetsen
aan de dagelijkse praktijk. 

Tegen het einde van de jaren tachtig maakten mijn collega biologiedocent
Ronald Peeters en ik, beiden verbonden aan het St.-Odulphuslyceum te
Tilburg, zich in toenemende mate zorgen over de geringe diepgang en de
passiviteit waarmee vooral onze oudere leerlingen het biologie-onderwijs
doorgaans ondergingen. Tegelijkertijd groeiden onze bedenkingen en twijfels
over de traditionele didactische aanpak van het vak. We wilden veranderingen,
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een nieuwe weg inslaan. Zonder een vooropgesteld en doordacht plan maar
vertrouwend op onze intuïtie en gezond verstand, begonnen we in kleine
stapjes een onderwijsvorm met een procesgericht karakter te ontwikkelen. De
eerste praktijkervaringen met verschillende aspecten van de nieuwe aanpak
waren zó veelbelovend dat we vol enthousiasme definitief verder gingen op
de ingeslagen weg. Ook het overgrote deel van onze leerlingen liet blijken het
de moeite waard te vinden ermee door te gaan.
Na een aantal jaren werden alle succesvolle ideeën integraal vastgelegd in
een handleiding voor leerlingen, eerst voor 4 vwo en wat later in aangepaste
vorm voor 4 havo en 5 vwo. Ook werden we nieuwsgierig naar de betekenis
van ons procesgericht biologie-onderwijs. We vroegen ons af of de leerlingen
onder onze begeleiding in de loop van tijd inderdaad in toenemende mate in
staat waren om zelfstandig en met meer diepgang betekenisvolle biologische
kennis op te bouwen, in samenhang met het nemen van verantwoorde
beslissingen over de eigen studie-aanpak. Vanuit deze vraag groeide bij mij
een behoefte aan wetenschappelijke toetsing. 

Na ampele overwegingen is uiteindelijk de knoop doorgehakt en heb ik
ongeveer zeven jaar geleden contact gezocht met prof. dr. J.G.L.C. Lodewijks,
hoofd van de sectie Onderwijs- & Opleidingspsychologie van de Katholieke
Universiteit Brabant. Al vrij snel na de eerste oriënterende gesprekken werd
ook prof. dr. J.M.M. van der Sanden, wetenschappelijk directeur van de
universitaire lerarenopleiding van de Technische Universiteit Eindhoven
(TULO), erbij betrokken. Onder hun begeleiding ben ik gestart met dit
promotie-onderzoek naar de betekenis van procesgericht biologie-onderwijs
voor 4-vwo-leerlingen, beseffend dat het naast mijn fulltime baan veel vrije
tijd en energie zou kosten.

Naast behoefte aan wetenschappelijke toetsing speelde nog een andere
overweging een rol. Jonge mensen zo goed mogelijk helpen bij het
ontwikkelen van talenten en hen begeleiden bij hun groei naar volwassenheid
is voor Ronald en mij altijd een belangrijke motiverende factor geweest om
ons (biologie-)onderwijs daarop af te stemmen. Nu we bezig waren het
onderwijs en onderwijzen voor ons en onze leerlingen structureel en
ingrijpend een ander gezicht te geven, zou het promotie-onderzoek wellicht
extra motiverend en ondersteunend kunnen zijn om door te gaan met
datgene waarvoor wij ons de afgelopen jaren zo hadden ingespannen.
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Maar er was meer. Tegen het einde van mijn biologiestudie aan de Universiteit
van Utrecht, ongeveer vijfendertig jaar geleden, was mijn interesse gewekt
voor wetenschappelijk onderzoek. Een aanbieding om mee te werken aan
onderzoek in het domein van de humane genetica met uitzicht op een
promotie lag in het verschiet. Door een samenloop van omstandigheden ben
ik echter vlak voor mijn afstuderen in het onderwijs terechtgekomen en daar
tot nu toe werkzaam gebleven. Er is in de afgelopen vijfendertig jaar geen
moment geweest dat ik van deze keuze spijt heb gehad. Toch is het idee om
een wetenschappelijk onderzoek uit te voeren altijd blijven sluimeren, hoewel
al snel de belangstelling verschoof van de discipline biologie in de richting van
onderwijspsychologie en onderwijskunde.
Deze accentverschuiving kwam vooral tot stand door deelname aan het
project Vormingsdoelen van het St.-Odulphuslyceum in het begin van de
jaren zeventig. Dit project was een onderdeel van het O.M.O.-Onderwijsplan
dat tegelijkertijd met de invoering van de Mammoetwet werd geïntroduceerd
door het (school)bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
(waaronder een groot aantal scholen voor voortgezet onderwijs in Noord-
Brabant ressorteert) om onderwijskundige veranderingen te stimuleren. Wat
hebben wij, docenten, onder andere gestoeid met de taxonomie van Bloom
(1956) om meer zicht te krijgen op leerdoelen en het operationaliseren
daarvan. Wat is er een energie gestopt in het ontwikkelen van de
zogenaamde ZO/PO-lessen, lessen om leerlingen zelfontdekkend en
probleemoplossend met leerstof bezig te laten zijn. Achteraf gezien is deze
periode voor mij van grote betekenis geweest voor de ontwikkelingen die
zich daarna hebben voorgedaan in de afgelopen tien á vijftien jaar. 

Als voortzetting van de in 1993 ingevoerde Basis-Vorming (Procesmanagement
Basisvorming, 1993 a en b) kwam in de tweede helft van de jaren negentig de
Tweede Fase voor de bovenbouw van de havo/vwo-scholen in beeld
(Stuurgroep Profiel Tweede Fase Voortgezet Onderwijs, 1994). Het werd van
groot belang geacht om leerlingen beter dan voorheen voor te bereiden op
een Hogere Beroeps- of Universitaire vervolgopleiding en op het verdere leven
in zijn algemeenheid, zowel privé als beroepsmatig. Hiervoor diende een
Studiehuis gebouwd te worden met een tot dan toe niet gebruikelijke indeling
(organisatie) en inrichting (didactische invulling). Vanuit de politiek en de
wetenschappelijke wereld werden via de media en de literatuur de belang-
rijkste uitgangspunten langzamerhand min of meer gemeengoed. Uitspraken
zoals de leerling dient centraal te staan, de leerling dient zelfstandig en betekenisvol
te kunnen studeren, de leerling dient geleidelijk zelf verantwoordelijk te worden voor
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zijn handelen en de docent dient een begeleidende rol te spelen zijn u wel bekend.
Bij Ronald en mij groeide het besef dat onze nieuwe aanpak zo goed als
naadloos aansloot bij de uitgangspunten van de Tweede Fase en dat we al ver
op weg waren met het concretiseren van een didactische inrichting van het
Studiehuis voor het vak biologie. In dat licht gezien zou het door ons in
praktijk gebrachte procesgerichte biologie-onderwijs en het daarmee
samenhangende promotie-onderzoek misschien een voorbeeld en een
inspiratiebron kunnen zijn voor collega biologiedocenten en docenten van
andere vakken. 

Tot slot iets wat triviaal lijkt maar voor mij niet minder belangrijk is geweest:
ik vond het gewoon leuk om te doen. Op de eerste plaats kijk ik met veel
voldoening terug op de vele inspirerende gesprekken met mijn promotoren.
Daarnaast heb ik het als plezierig en verrijkend ervaren samen met anderen
het onderzoek te bedenken, voor te bereiden en uit te voeren. Ook het zich
verdiepen in onder andere onderwijspsychologische achtergronden,
leertheorieën, onderzoek van anderen, de statistiek, het werken met de
computer (om gegevens te analyseren en tabellen en grafieken te maken) en
het schrijven van dit boek waren boeiende ervaringen. Al snel kwalificeerde
ik het werk voor het onderzoek als een hobby met een bijzondere
meerwaarde!

Het zal duidelijk zijn dat een promovendus uiteindelijk zelf het werk doet en
de eindverantwoordelijkheid heeft, maar óók dat een studie of onderzoek
nooit tot een goed en bevredigend einde kan worden gebracht zonder steun
en medewerking van zeer velen.

Op de eerste plaats noem ik mijn collega Ronald Peeters. Met hem heb ik de
afgelopen jaren op een unieke en bijzondere wijze mogen samenwerken en
op onderwijsgebied alle lief en leed kunnen delen. Zijn inbreng en positieve
kritiek, zijn luisterend oor en meedenken waren voor mij van zeer grote
waarde, waarvoor ik hem zeer erkentelijk ben. 

Speciaal wil ik Esther Wispelweij en Marije van Amelsfoort noemen en
bedanken omdat ze voor mij in de beginperiode van het onderzoek een niet
te onderschatten steun zijn geweest en een belangrijke bijdrage hebben
geleverd aan het opzetten en uitvoeren van het vooronderzoek en het
ontwikkelen van meetinstrumenten.
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Vervolgens bedank ik de biologiedocenten van de experimenteer- en
vergelijkingsscholen. Zonder hun voortreffelijke medewerking zou het
onderzoek nooit hebben kunnen plaatsvinden. Hierbij aansluitend bedank ik
alle leerlingen die aan het onderzoek hebben deelgenomen. Ik heb
bewondering voor deze jongens en meisjes. Ondanks soms wat gemopper en
commentaar zijn ze toch maar bereid geweest voor een anonieme
onderzoeker alle lijsten met vragen en opdrachten serieus in te vullen,
hetgeen een behoorlijke opgave was. Als blijk van waardering zijn alle
voornamen van de 251 leerlingen op de binnenzijde van de omslag vermeld
waarmee ik bovendien het menselijke achter de cijfers van het onderzoek wil
benadrukken en enigszins zichtbaar maken. Uiteindelijk hebben zij
meegewerkt in het belang van de toekomstige leerlingen, niet om cijfers te
genereren en statistische bewerkingen mogelijk te maken. 

Ook ben ik alle collegae, vrienden en bekenden zeer dankbaar voor het ter
beschikking stellen van hun tijd om mij op kleinere en grotere onderdelen
daadwerkelijk te helpen en met hun visie en adviezen te ondersteunen.
Daarnaast deed het mij altijd weer deugd als er geïnformeerd werd naar de
voortgang van het onderzoek, naar resultaten en voorzichtige conclusies.
Iedereen die op een of andere manier informeel en tussendoor belangstelling
heeft getoond, bedankt. 

In het bijzonder bedank ik mijn collega’s Joep Jacobs en Gerard Olthof voor
het lezen, becommentariëren en corrigeren van de teksten voor deze
dissertatie. Het wekte bij mij iedere keer weer verwondering hoe onze taal
formeel en informeel in elkaar zit.
Mijn rector Ton van Velzen ben ik dankbaar voor het realiseren van
roosterfaciliteiten waardoor in de afgelopen jaren enige verlichting in
werkdruk kon worden gerealiseerd. Ook zijn inzichten en commentaar met
betrekkingen tot de teksten van het proefschrift zijn een belangrijke bijdrage
geweest, waarvoor mijn dank.

Als laatste, juist om mijn waardering te accentueren, bedank ik mijn
promotoren Hans Lodewijks en Johan van der Sanden. Als belangrijkste
sleutelbegrippen voor mijn ontmoetingen met hen noem ik: 
toegankelijkheid, samenwerking, motiverende uitstraling, respect,
deskundigheid en wijsheid. Onder hun begeleiding kreeg het onderzoek
meer en meer gestalte, inhoud en diepgang. Door hun constructieve en
kritische inbreng heeft er bij mij een mentale verrijking plaatsgevonden die
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ik daarvoor niet voor mogelijk had gehouden. Na ieder gesprek keerde ik
weer wat wijzer huiswaarts en voelde ik me steeds competenter worden. Ik
heb veel geleerd! 

Het allerbelangrijkste echter waren, zijn en blijven mijn echtgenote en
kinderen. Zij hebben mij de afgelopen jaren alle ruimte gegeven om deze
klus te klaren en mij ondersteund met hun belangstelling en meeleven, het
open staan voor mijn verhalen en hun daadwerkelijke bijdrage aan het
onderzoek. Bedankt Anne-Lies, mijn liefste, bedankt Jeroen en Marieke,
Saskia, Maartje en Gerard

Tilburg, november 2002

Rob de Vries
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OPZET VAN HET BOEK

INLEIDING

In deze dissertatie staat procesgericht biologie-onderwijs voor 4-vwo-
leerlingen centraal. Kenmerkend voor deze onderwijsvorm is het bevorderen
van het leren leren binnen de context van het vak biologie. Om dit in de
lespraktijk voor 4-vwo-leerlingen te realiseren, is voor een periode van een
geheel schooljaar een handleiding ontwikkeld en operationeel gemaakt die
de naam STUDIEWEGWIJZER heeft gekregen. Leerlingen wegwijs maken in het
wat, waar, wanneer, hoe en waarom van de studie voor het vak biologie was
immers de bedoeling. 
In de loop van het eerste schooljaar dat de STUDIEWEGWIJZER werd
gebruikt, ontstond een groeiende belangstelling voor wetenschappelijke
onderbouwing en toetsing, met name ten aanzien van de plaats die de
uitgewerkte opzet en aanpak inneemt binnen de moderne
onderwijspsychologische theorieën en de betekenis van het in praktijk
gebrachte procesgerichte biologie-onderwijs voor 4-vwo-leerlingen. Dit boek
is dan ook samengesteld uit drie delen: de praktijk, de theorie en het onderzoek. 

DEEL 1   DE PRAKTIJK

Het eerste deel is samengesteld uit drie hoofdstukken. Het accent ligt op de
STUDIEWEGWIJZER als instrument om in de dagelijkse lespraktijk
procesgericht biologie-onderwijs in 4 vwo mogelijk te maken. 
In hoofdstuk 1 wordt aangegeven wat de aanleiding is geweest voor de twee

ULEESWEGWIJZER
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betrokken biologiedocenten om een nieuwe kijk op onderwijs en onderwijzen
te ontwikkelen voor de lespraktijk, wat die ontwikkeling inhield, welke
knelpunten daarbij in beeld kwamen en welke aandachtspunten een rol hebben
gespeeld bij het ontstaan van het eerste concept van de STUDIEWEGWIJZER.
Het tweede hoofdstuk is geheel gewijd aan de versie van de
STUDIEWEGWIJZER die tijdens het onderzoeksjaar door de 4-vwo-leerlingen
is gebruikt. Ondersteund door citaten en voorbeelden uit de handleiding
wordt de organisatie van de biologiecursus en de beoogde procesmatige
aanpak van het vak inhoudelijk gepresenteerd en toegelicht. 
Hoofdstuk 3 is een compilatie van praktijkervaringen die de vier bij het
onderzoek betrokken biologiedocenten in het onderzoeksjaar hebben
opgedaan met de STUDIEWEGWIJZER tijdens hun lessen in 4 vwo. Dit
hoofdstuk is bedoeld voor belangstellende docenten en om bij te dragen aan
de beeldvorming betreffende de experimentele onderzoeksconditie.

DEEL 2   DE THEORIE

In het theoretische gedeelte van deze dissertatie wordt het fenomeen leren in
breder en uitgebreider perspectief geplaatst dan doorgaans gebruikelijk is.
De reden hiervoor is tweeledig. 
Vanuit zijn achtergrond als bioloog beschouwt de auteur leren als een
fundamenteel biologisch verschijnsel. Het is waardevol om dit fenomeen
vanuit zijn diversiteit te benaderen en te benadrukken, niet alleen vanwege
de biologische betekenis, maar ook omdat in het verleden veel onderzoek
naar het leren bij dieren heeft bijgedragen aan ontwikkelingen in de
(onderwijs)psychologie. Daarnaast wordt het gedrag van mensen door
verschillende in het dierenrijk voorkomende leerprocessen meer of minder
beïnvloed, waarvan men zich veelal niet bewust is. 
De tweede reden vindt zijn oorsprong in de min of meer traditionele afstand
tussen de wereld van de onderwijswetenschappers en de dagelijkse
onderwijspraktijk in de klas. Voor veel docenten is deze afstand groot en
moeilijk te overbruggen waardoor de actuele onderwijspraktijk vaak weinig
overeenkomt met en soms tegenstrijdig is aan wetenschappelijke inzichten
over effectief leren. Om praktiserende docenten een hand te reiken en
drempels te verlagen wordt in dit deel het fenomeen leren vanuit
(onderwijs)psychologisch perspectief uitgebreider en sterker belicht dan men
in een dissertatie als deze zou verwachten.

VIII
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Deel 2 bestaat uit de hoofdstukken 4 tot en met 8. In hoofdstuk 4 wordt
expliciet ingegaan op de afstand tussen onderwijswetenschappers en
docenten die te maken hebben met de dagelijkse onderwijspraktijk. De
problemen worden benoemd en er wordt aangegeven op welke wijze kan
worden bijgedragen aan oplossingen. 
Hoofdstuk 5 is gewijd aan het leren als biologisch fenomeen. Er wordt een
zestal leerprocessen uitgewerkt en toegelicht met voorbeelden uit het
dierenrijk. Vervolgens wordt de zogenaamde black box vanuit biologisch
perspectief verder ingevuld, waarna in het laatste gedeelte de mens in beeld
komt. 
In het zesde hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de belangrijkste
(onderwijs)psychologische stromingen die ten grondslag liggen aan het
huidige denken over onderwijs en onderwijzen dat in hoofdstuk 7 onder de
titel Het Nieuwe Leren uitgebreid wordt toegelicht. 
Hoofdstuk 8 sluit het tweede deel van deze dissertatie af. In dit hoofdstuk
wordt het procesgerichte biologie-onderwijs zoals dat tijdens het
onderzoeksjaar in 4 vwo in praktijk is gebracht, geanalyseerd en tegen het
licht gehouden van de huidige wetenschappelijke opvattingen en inzichten
over leren. Ook wordt vanuit onderwijspsychologische invalshoek de keuze
verantwoord om in 4 vwo (en 4 havo) te starten met procesgericht onderwijs
zoals dat in de STUDIEWEGWIJZER wordt aangeboden. 

DEEL 3   HET ONDERZOEK

Het derde deel bevat het verslag van het onderzoek naar de betekenis van
procesgericht onderwijs voor 4-vwo-leerlingen, wanneer een geheel
schooljaar aan het vak biologie is gewerkt onder begeleiding van de docent
volgens de opzet en aanpak in de STUDIEWEGWIJZER. Dit deel is
samengesteld uit de hoofdstukken 9 tot en met 14. 
In hoofdstuk 9 wordt eerst het theoretische kader toegelicht van waaruit het
onderzoek is opgezet. Hierbij worden de centrale vraagstelling en de
deelstudies met de erbij horende onderzoeksvragen gepresenteerd.
Vervolgens worden de opzet en uitvoering van het onderzoek beschreven.
Het onderzoeksdesign en de procedures voor het verzamelen van de
gegevens worden daarbij gedetailleerd toegelicht.
In de hoofdstukken 10 tot en met 13 worden de vier deelstudies
gepresenteerd. Hoofdstuk 10 heeft betrekking op de deelstudie naar de
motivatie van de leerlingen voor het vak biologie (wat leerlingen willen). In
hoofdstuk 11 wordt de deelstudie uitgewerkt die is opgezet om de
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opvattingen van de leerlingen over de betekenis en aard van het vak biologie,
de aanpak van de studie en de rol van de docent daarbij (wat leerlingen denken)
in beeld te brengen. De deelstudie naar de leeractiviteiten die de leerlingen bij
hun studie voor het vak biologie uitvoeren (wat leerlingen doen) komt in
hoofdstuk 12 aan de orde en in hoofdstuk 13 wordt de deelstudie beschreven
betreffende het onderzoek naar de kwaliteit van vakinhoudelijke biologische
kennis en vaardigheden (wat leerlingen leren). Elk hoofdstuk is opgebouwd uit
vier onderdelen: de inleiding met de onderzoeksvragen, de methode (het
meetinstrument en het verwerken en analyseren van de gegevens), de
resultaten en tot slot de conclusies.
In het veertiende en afsluitende hoofdstuk worden de conclusies van de
verschillende deelonderzoeken met elkaar vergeleken en geïntegreerd. Het
geheel wordt verder uitgewerkt en bediscussieerd met de bedoeling te zoeken
naar wetenschappelijk relevante meer omvattende en algemene conclusies. In
dit verband wordt ook gereflecteerd op de procesgerichte aanpak volgens de
STUDIEWEGWIJZER waarmee de 4-vwo-leerlingen in het onderzoeksjaar een
schooljaar lang bezig zijn geweest. Suggesties voor verdere verbetering van
procesgericht biologie-onderwijs en vervolgonderzoek sluiten het hoofdstuk af.

LEESSUGGESTIES

Dit boek kan op verschillende manieren worden gelezen. De opzet biedt
mogelijkheden om naar eigen behoefte door de drie delen en veertien
hoofdstukken te navigeren. De eerste mogelijkheid is uiteraard het boek
integraal, deel voor deel en hoofdstuk voor hoofdstuk, door te lezen. Andere
mogelijkheden hangen vanzelfsprekend samen met de specifieke interesse
van de lezer waarbij in principe hoofdstukken kunnen worden overgeslagen.

Lezers uit het reguliere onderwijsveld zullen in het algemeen meer
belangstelling hebben voor de informatie in het eerste deel van het boek,
eventueel in samenhang met de algemene conclusies die worden gegeven in
hoofdstuk 14 van het derde deel, terwijl deskundigen uit de
onderwijswetenschappen zich meer nadrukkelijk zullen buigen over het
verslag van de uitgevoerde studie in deel 3.

Docenten die op zoek zijn naar een adequate didactische invulling van het
Studiehuis worden door het lezen van het eerste deel en verschillende
hoofdstukken uit deel 2 (met name de hoofdstukken 4, 6, 7 en 8) wellicht

X



geïnspireerd. Het beschreven procesgerichte onderwijs biedt in de dagelijkse
onderwijspraktijk aan leerlingen mogelijkheden en ruimte om onder
begeleiding van de docent zelfstandig leerstof met meer diepgang te
verwerken en te leren zelf verantwoorde beslissingen te nemen tijdens het
studeren (Stuurgroep Profiel Tweede Fase Voortgezet Onderwijs, 1994). De
informatie in deel 1 en 2 geeft voldoende aanknopingspunten om voor de
lespraktijk een krachtige leeromgeving (Lodewijks, 1993, 1994) te creëren,
waarin naast de verplichte leerstof authentiek leren en actualiteit meer
aandacht krijgen dan in het algemeen gebruikelijk is. 
Voor docenten die juist geïnteresseerd zijn in de relatie tussen recente
wetenschappelijk inzichten en de dagelijkse onderwijspraktijk is het tweede
deel wellicht de moeite waard. 

Als docenten, evenals indertijd de auteur, een sluimerend plan hebben om
een wetenschappelijk onderzoek uit te voeren binnen de context van hun
onderwijspraktijk, worden zij mogelijk door het lezen van deze dissertatie
gemotiveerd en over de streep getrokken. Daarnaast dient niet onvermeld te
blijven dat potentiële externe promovendi die in het onderwijs werkzaam
zijn het tij mee hebben! Binnen het beleid van het ministerie van OC&W om
het beroep van leraar aantrekkelijker te maken wordt bijvoorbeeld het
uitvoeren van een promotie-onderzoek door academisch gevormde docenten
meer dan voorheen gestimuleerd. Ook het schoolmanagement is steeds meer
bereid ruimte te creëren voor onderzoek als onderdeel van het
personeelsbeleid. In het verlengde van deze ontwikkelingen wordt docenten
van O.M.O.-scholen de mogelijkheid geboden om onder de vlag van het
onlangs afgesloten convenant tussen de vereniging Ons Middelbaar
Onderwijs en de Technische Universiteit Eindhoven onder professionele
begeleiding een onderzoek op te zetten en uit te voeren. 

Mogelijk is dit boek ook voor docenten en studenten van lerarenopleidingen,
medewerkers van opleidingsscholen en onderwijskundig georiënteerde
medewerkers van onderwijsbureaus en schoolbesturen een inspiratiebron en
een aanmoediging om een voor de toekomst uitgezette route te bestendigen. 

Misschien is het opgevallen dat er steeds over docenten wordt gesproken en
niet over biologiedocenten, ondanks de titel van het boek. Men dient te
bedenken dat procesgericht onderwijs bij elk vak in de praktijk kan worden
gebracht en dat wetenschappelijk onderzoek door docenten kan worden
uitgevoerd binnen welk vakgebied dan ook. 
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DE PRAKTIJK





U
1

EEN NIEUWE KIJK 
OP 

ONDERWIJS EN ONDERWIJZEN

1.1 DE PRAKTIJK EN GROEIENDE TWIJFELS

TRADITIONELE AANPAK

Eind oktober. Dinsdagmorgen het derde uur. Klas 4C komt binnen.

Aardige groep vwo-leerlingen met wie best valt te werken. “Meneer, wat gaan

we deze les doen?” zegt André, waarop Ingrid meteen vraagt of we “iets leuks

gaan doen”. De leerlingen gaan zitten, kletsen wat en wachten op het moment

dat ik hun aandacht vraag. Eindelijk komen de boeken en schriften op tafel.

Enkele leerlingen maken mij al meteen duidelijk dat ze het huiswerk voor deze

les niet af hebben omdat ze het zó druk hadden met huiswerk voor de andere

vakken. Na de vanzelfsprekende reprimande worden de opgegeven vragen en

opdrachten door mij besproken, waarna ik start met de uitleg van een nieuw

stukje leerstof.

Het gaat over de hormonale beïnvloeding van het mannelijke en

vrouwelijke voortplantingssysteem en de cyclus van de vrouw. Uit ervaring weet

ik dat deze onderwerpen voor de meeste leerlingen vrij moeilijk zijn. Ik heb dan

ook besloten deze leerstof te behandelen door op het bord schema’s te maken.

Al tijdens de uitleg zijn de meeste leerlingen aandachtig en geconcentreerd

bezig met het overnemen van de informatie.

Op de afsluitende vraag of er iets niet duidelijk is, komt weinig reactie,

waarna ik het huiswerk voor de volgende les opgeef. Een aantal leerlingen

begint daaraan te werken. Anderen geven er de voorkeur aan wat te kletsen

en pakken alles in. Ik spreek ze erop aan met de vraag of het misschien toch

niet verstandig is om met het huiswerk te beginnen, waarna ze met zichtbare

tegenzin hun spullen weer pakken.
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Tegen het einde van de les vragen enkele leerlingen wat ze nu precies

van dit hoofdstuk moeten kennen voor het komende proefwerk, zodat ze dat

dan goed kunnen leren. Dan gaat de zoemer. Pauze. De leerlingen zoeken hun

weg naar de aula, de kantine of gaan even naar buiten. Ik ga naar de

lerarenkamer voor een kopje koffie. 

Deze lesbeschrijving roept ongetwijfeld beelden van herkenning op met
plezierige en minder plezierige persoonlijke herinneringen.

De visie op onderwijs en de daarmee samenhangende didactiek van waaruit
de hiervoor geschetste min of meer traditionele doceerles grotendeels is
opgezet (op het einde is er sprake van enige zelfwerkzaamheid van de
leerlingen), zijn als volgt te karakteriseren:

• Het accent ligt op het overdragen van kennis.
• De docent is de organisator, uitvoerder en controleur van het

didactische proces. Leerstof wordt bewerkt en overdraagbaar gemaakt.
• De leerlingen dienen de kant-en-klare leerstofonderdelen voornamelijk

door luisteren en kijken actief op te nemen om die in een later stadium
min of meer letterlijk te kunnen reproduceren.

• Het huiswerk heeft dan ook overwegend als functie de leerlingen te
stimuleren zich de leerstof eigen te maken door te oefenen, te
herhalen en te memoriseren. 

De rol van de docent en het opnemen van leerstof is in dié mate dominant
dat er voor veel leerlingen weinig anders overblijft dan zich aan de opzet te
conformeren als afwachtende consumenten die het omgaan met leerstof
vooral zien in het perspectief van latere reproductie. 

TWIJFELS EN VRAGEN

Tegen het einde van de jaren tachtig kregen mijn sectiegenoot en ik steeds
meer onvrede met de traditionele aanpak van het biologie-onderwijs, vooral
in de bovenbouw. Het stoorde ons in toenemende mate dat tijdens de lessen
een groot deel van onze oudere leerlingen overwegend een afwachtend,
oppervlakkig en berekenend consumeergedrag vertoonden. Dit gevoel van
onvrede werd aangewakkerd door onze ervaring dat er een discrepantie
bestond tussen wat leerlingen van 16 tot 19 jaar in het dagelijkse leven
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buiten de school presteerden en wat er in de klas en thuis gebeurde in het
kader van hun studie. In allerlei buitenschoolse situaties met betrekking tot
bijvoorbeeld hobby’s, verenigingen, werk of sport, gaven leerlingen blijk van
een zekere mate van volwassenheid, terwijl er juist binnen de context van
school en studie meer sprake was van een merkwaardig soort onvolwassen
gedrag. Dit uitte zich in kritiekloos nadoen, in onnadenkend overnemen of
overschrijven, in niet gerechtvaardigd commentaar als iets teveel werk leek
of in het vasthouden aan een minder effectieve of niet-verantwoorde studie-
aanpak.
Ook begonnen we ons af te vragen wat onze leerlingen feitelijk leerden. In
hoeverre was er sprake van diepgang en samenhang? In hoeverre waren ze in
staat hun kennis te gebruiken? Waren we niet bezig onze tijd en energie te
verspillen? Na een in verhouding korte periode verdween het geleerde voor
een zeer groot gedeelte uit het geheugen van de leerlingen. De leerstof
beklijfde blijkbaar niet echt. Was de studie-aanpak wel effectief genoeg?
Leren studeren speelde in de vaklessen van de bovenbouw geen rol van
betekenis. Het was de gewoonte om daar vooral in de studielessen in de
onderbouw aandacht aan te besteden. Maar werkte dat wel? Twijfels en nog
eens twijfels. Geen verwijten, noch naar de leerlingen, noch naar onszelf als
docent. 

1.2 OP WEG NAAR EEN NIEUWE BENADERING

NIEUWE IDEEËN IN DE PRAKTIJK 

Door regelmatig met elkaar fundamenteel in gesprek te gaan over de
traditionele didactiek, de rol van de docent en het functioneren van de
leerlingen, werd ons duidelijk welke richting we uit wilden. We achtten het
van belang leerlingen onder begeleiding te stimuleren om hun studie
zelfstandiger aan te pakken, leerstof met meer diepgang te verwerken dan ze
gewend waren en om hun eigen verantwoordelijkheden beter te leren
kennen door te reflecteren op het hoe en het waarom.
Om deze nieuwe, grotendeels onbekende en met vraagtekens bezaaide weg te
verkennen, begonnen we verschillende ideeën stapje voor stapje uit te werken
en uit te proberen in de praktijk. In de daarop volgende jaren ontwikkelden we
gestaag nieuwe initiatieven, voortbouwend op de eerder opgedane ervaringen.
Naast pragmatische en intensieve samenwerking was het zeer vruchtbaar om
elkaar deelgenoot te maken van persoonlijke gedachten over onderwijs,
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creatieve ideeën over het onderwijzen uit te wisselen, bij elkaar lessen te
bezoeken en praktijkervaringen (vaak informeel tussendoor) te bespreken.
Geleidelijk werden we ons ervan bewust wat onderwijs en onderwijzen voor
ons betekenden en werd de nieuwe weg met onvermijdelijke consequenties
voor ons en onze leerlingen steeds duidelijker zichtbaar.

We zijn gestart met leerlingen van 5 vwo aan te sporen om zónder uitleg
vooraf een aantal Genetica-onderwerpen uit te pluizen, de erbij horende
opdrachten en vraagstukken uit te werken en zelf de antwoorden te
controleren en eventueel te corrigeren. Op afroep was onze hulp beschikbaar.
In de gesprekken met de leerlingen brachten we consequent naar voren dat
het naar onze mening effectiever was om eerst zelf aan de slag te gaan en
pas daarna met de docent de leerstof en eventueel gerezen problemen door
te spreken. 
Ook verschillende practica in de bovenbouw werden anders opgezet. Het
zogenaamde kookboeksysteem (leerlingen hoeven alleen maar de
aanwijzingen te volgen om tot een resultaat te komen) werd omgevormd tot
een meer realistische natuurwetenschappelijke benadering waarbij eigen
inbreng van de leerlingen noodzakelijk was.

Wat later ontstond het idee om leerlingen van 4 vwo naast het normale
leerstofprogramma uit het biologieboek iets extra’s, iets met een
meerwaarde aan te bieden in de vorm van projecten in de context van de
leerstof. Vooral dankzij de enthousiaste inzet van enkele stagiairs (LIO’s) van
de Katholieke Universiteit Nijmegen is een groot aantal van dergelijke
projecten ontwikkeld.
Het meest op de voorgrond tredende kenmerk van deze werkvorm was het
open karakter. De leerlingen mochten zelf een groepje van twee of drie
personen vormen en samen een keuze maken uit de aangeboden projecten.
Om zich op het onderwerp te kunnen oriënteren, waren artikelen, video’s
en/of simulaties beschikbaar. Vervolgens was het de bedoeling dat zij een of
meer binnen het onderwerp passende vraagstellingen formuleerden als
uitgangspunt voor het zelfstandig opzetten en uitvoeren van een onderzoek.
Wat betreft de opzet kon gekozen worden uit vijf onderzoeksmethoden,
bijvoorbeeld een enquête organiseren en afnemen of een instelling
bezoeken. Ook kregen de leerlingen de ruimte om binnen afgesproken
grenzen zelf hun werkzaamheden te regelen, te plannen en uit te voeren. De
beschikbare tijd was doorgaans een periode van ongeveer een trimester, één
lesuur per week.
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Om de leerlingen bij de oriëntatie, het opzetten en uitvoeren van het
onderzoek en het schrijven van het verslag te helpen, was een provisorische
handleiding gemaakt. Daarnaast waren wij beschikbaar om, meestal op
afroep, een groepje zonodig (weer) op weg te helpen en te ondersteunen.

Dat we op de goede weg waren, was niet alleen onze ervaring maar bleek
ook uit de reacties van de leerlingen. Uit gesprekjes en een evaluatieve
enquête kwam naar voren dat dergelijke activiteiten, gericht op meer
zelfstandigheid en eigen inbreng, hen wel aanspraken. 
In die eerste jaren is er nog veel meer gebeurd, vooral op kleine schaal. Het
zou echter te ver gaan om alle ideeën te noemen die zijn ontwikkeld en
uitgeprobeerd. 

KNELPUNTEN

Vooral door het uitproberen en toepassen van verschillende ideeën en
initiatieven binnen de traditionele didactische opzet met de erbij horende
rolverdeling tussen docent en leerling kwamen de belangrijkste knelpunten
helder in beeld.

• Leerdoelen formuleren, planning, toetsing en beoordeling waren het
domein van de docent en werden voor leerlingen op zich niet van
belang geacht. Bij hen was betrokkenheid dan ook grotendeels
afwezig: Meneer, wat gaan we deze les doen? Wat moeten we nu precies
kennen voor het proefwerk?

• Het proces van kennisoverdracht werd door de docent tevoren
voorbereid, gepland en daarna zelf uitgevoerd. De docent nam veel, zo
niet alles van het bewerken van de leerstof voor zijn rekening: Ik heb
dan ook besloten deze leerstof te behandelen door schema’s op het bord te
maken. Vaak werd de leerstof uit het leerboek met de nodige
aanpassingen en uitleg min of meer letterlijk gevolgd.
Binnen deze opzet waren leerlingen verplicht om te luisteren, te
kijken, op te letten, over te nemen, vragen te stellen, in de les of thuis
te oefenen, vragen en opdrachten te maken én alles te leren (meestal
synoniem voor van buiten leren). Ruimte voor andere activiteiten voor
het verwerken van leerstof was er nagenoeg niet. Evenmin was het de
gewoonte om leerlingen expliciet te stimuleren of uit te dagen zelf op
hun eigen manier leerstof aan te pakken en daar een inhoudelijke en
procesmatige evaluatie aan te koppelen. Op de vraag waarom het
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proefwerkcijfer zo slecht was, kwamen leerlingen in hun antwoord
meestal niet veel verder dan niet goed genoeg mijn best gedaan, niet hard
genoeg geleerd, niet goed opgelet in de les, huiswerk verwaarloosd of ik
snapte er weinig van, ik heb het verder maar laten zitten, enzovoorts. 
In dit verband werden we ons tevens bewust van een goed te verklaren
maar ongewenst neveneffect. Hoe meer de docent zich uitsloofde, des
te oppervlakkiger gingen de leerlingen te werk. Hoe meer de leerstof
werd voorgekauwd of uitgewerkt en hoe vaker bewerkingen of
antwoorden werden aangeboden, des te minder namen de leerlingen
zelf initiatieven. Het versterkte alleen maar hun consumentenhouding.
Ze gedroegen zich vaak meer als verzamelaars van antwoorden,
schema’s en samenvattingen dan als ondernemende zich in leerstof
verdiepende leerlingen.

• Toetsing was sterk op reproductie gericht, waardoor voor veel
leerlingen de noodzaak en óók de prikkel ontbrak om naast
memoriseeractiviteiten allerlei andere op meer diepgang en toepassing
gerichte leeractiviteiten uit te proberen en tot ontwikkeling te brengen.

• Het typische éénrichtingsverkeer docent – leerling bracht met zich mee
dat de docent weinig zicht had op de studiegewoonten en
leeractiviteiten van leerlingen. Op vragen als Wat en hoe leren ze nu
feitelijk? Hoe pakken ze hun biologiestudie in werkelijkheid aan? Wat kunnen
ze, wat kunnen ze niet? Wat weten ze al? of Wat voor ideeën en opvattingen
hebben ze over het vak biologie of de rol van de docent? was meestal geen
passend antwoord mogelijk.

• Bewust en onbewust trok de docent tijdens het onderwijsleerproces zo
goed als alle verantwoordelijkheden naar zich toe. Voor leerlingen was
er te weinig ruimte om in toenemende mate zelf verantwoordelijk te
worden voor de eigen studie. 

Om onze ingeslagen weg begaanbaar te maken dienden deze obstakels te
worden ontmanteld en opgeruimd.

EXTRA STIMULANS

Binnen een andere context waren we er al eerder van overtuigd geraakt dat
onze leerlingen wat betreft hun studie veel meer in hun mars hadden dan ze
doorgaans lieten zien. Tegen het einde van de jaren tachtig waren we gestart
met een andere opzet van het verplichte praktische onderdeel van het
schoolonderzoek in 6 vwo. We hadden er de naam Open Onderzoek voor

6



E E N N I E U W E K I J K O P O N D E R W I J S E N O N D E R W I J Z E N •

bedacht. De leerlingen kregen de opdracht om in groepjes van twee of drie
(naar eigen keuze samengesteld) op natuurwetenschappelijke wijze een
biologisch onderzoek te verrichten gedurende de eerste helft van het laatste
leerjaar. Onder supervisie en begeleiding van de docent mochten de leerlingen
het onderwerp, de vraagstellingen en de opzet zelf kiezen en bedenken binnen
de mogelijkheden van de school om het onderzoek daarna uit te voeren. Het
uiteindelijke resultaat diende in de vorm van een verslag te worden ingeleverd. 

Ter ondersteuning hadden we voor de leerlingen een handleiding gemaakt
met informatie over het opzetten en uitvoeren van een
natuurwetenschappelijk onderzoek en over de wijze waarop verkregen
gegevens kunnen worden verwerkt. Een van de wekelijkse biologielessen was
speciaal voor het Open Onderzoek gereserveerd. De leerlingen konden dan
óf aan het onderzoek werken, óf met de docent vragen en problemen
doorspreken als daar behoefte aan was. Leerlingen waren niet verplicht dat
lesuur aanwezig te zijn. Het kon ingeruild worden tegen een ander tijdstip in
de week om aan het onderzoek te werken, zowel op school als thuis. Ook
kwam het voor dat men op bezoek ging bij een instelling of een deskundige,
waar eveneens lestijd tegenover stond. 
Deze opzet bracht met zich mee dat we als docenten zo nu en dan de regie of
de touwtjes uit handen gaven. Dat we daardoor minder zicht hadden op de
werkzaamheden en vooruitgang van de leerlingen dan we gewend waren, riep
bij ons soms wat twijfels op. Dat we niet goed wisten wat de leerlingen aan het
doen waren, hoe ze te werk gingen en (zelfs) waar ze waren, vonden we soms
tamelijk riskant. Maar we durfden dit risico te nemen, met als argument dat het
tijdens de (traditionele) doceerlessen of wat betreft het (t)huiswerk ook niet
altijd even duidelijk was waar de leerlingen mee bezig waren en welke
vorderingen ze maakten.

Zonder te willen idealiseren: het was het een openbaring dat leerlingen,
ondanks probleempjes bij het opstarten, zelfstandig en in groepsverband tot
veel in staat bleken, vaak zelfs met weinig hulp onzerzijds. Hierbij viel ons op
dat de geboden ruimte in het algemeen op een verstandige en volwassen
manier werd gebruikt. Als de werkzaamheden vorderden, zagen we ook bijna
altijd het enthousiasme en de betrokkenheid groeien, hetgeen meestal
gepaard ging met een toenemende inzet en inspanning. Ook het eerder
genoemde eenrichtingsverkeer verdween. Tijdens de contacten met de
leerlingen ervoeren we heel sterk dat we samen aan dezelfde opdracht
werkten: het tot een goed einde brengen van het Open Onderzoek, ieder
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vanuit zijn eigen deskundigheid en verantwoordelijkheid.
In dit verband is het aardig te vermelden dat niet alleen wij als docenten het
werk van onze leerlingen wisten te waarderen, maar dat ook een jury van
hoogleraren van de Katholieke Universiteit Nijmegen verslagen van
onderzoek naar waarde wist te schatten. In de afgelopen jaren zijn onze
leerlingen drie maal genomineerd voor de Van Melsenprijs en ook in de
prijzen gevallen, zelfs onlangs een eerste prijs.
Deze positieve ervaringen, opgedaan in 6 vwo en later ook in 5 havo, liepen
als een rode draad door de eerder genoemde ontwikkelingen wat betreft de
practica, de projecten en de aanpak van het vak in de andere leerjaren van de
bovenbouw. Ze waren voor ons niet alleen bemoedigend en motiverend,
maar ook in hoge mate richtinggevend.

1.3 ONTSTAAN VAN DE STUDIEWEGWIJZER

AANDACHTSPUNTEN

Na een aantal jaren stond definitief voor ons vast dat wij op de ingeslagen
weg wilden doorgaan, namelijk onze bovenbouwleerlingen mogelijkheden
bieden en stimuleren om zelfstandig en met meer diepgang te leren studeren
en om een toenemend verantwoordelijkheidsgevoel voor het eigen leerproces
te ontwikkelen. Een weg terug was voor ons niet meer bespreekbaar. Ook
werd duidelijk dat we niet alsmaar door konden gaan met het in de praktijk
uitproberen van allerlei op zichzelf staande experimenten. Als we werkelijk
verder wilden, was het noodzakelijk een voor leerlingen begrijpelijke
samenhang aan te brengen en uit te werken tot een hanteerbaar en consistent
geheel. Echter, noch vanuit de wetenschap, noch vanuit de didactiek en de
lespraktijk van andere scholen waren kant-en-klare oplossingen voorhanden.

Als eerste stap werden de eerder genoemde knelpunten omgezet in een
drietal aandachtspunten om van daaruit verder te werken. 

• Leerlingen dienden naar onze mening inzicht te krijgen in de opzet en
organisatie van de biologiecursus over een langere periode (een heel
schooljaar) om zelfstandig en verantwoord de studie voor het vak
biologie in te kunnen richten binnen het kader van de mogelijkheden
van de lessen en de school.
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• Leerlingen dienden inzicht te krijgen in een adequate aanpak van het
vak biologie om in de geboden ruimte zelfstandig en op verantwoorde
wijze allerlei leeractiviteiten uit te proberen en te ontplooien met als
doel een persoonlijke vorm van leren, een eigen studiemethode te
ontwikkelen. Deze eigen studiemethode zou gericht dienen te zijn op
het betekenisvol opbouwen van meer diepgaande biologische kennis
en het ontwikkelen van allerlei vaardigheden binnen het biologische
domein.

• De docent diende zich in het didactische proces anders op te stellen
dan voorheen om het begeleiden en coachen tot zijn recht te laten
komen, zowel vakinhoudelijk als wat betreft de aanpak van het vak.
Essentieel daarbij is dat geleidelijk verantwoordelijkheden worden
overgedragen aan de leerlingen waardoor ze op een verantwoorde
wijze kunnen worden losgelaten. Leerlingen verdienen het serieus
genomen te worden en het vertrouwen te krijgen dat hen toekomt. 

Zo zou het leerlingen mogelijk gemaakt worden om gedurende de cursus
biologie, weliswaar op hun niveau, steeds betekenisvoller met het vak om te
gaan zoals biologiedocenten of biologen dat plegen te doen en hun grip op
het biologische denken en doen te versterken, met andere woorden ingewijd
te worden in de gemeenschap van biologen, ook wel aangeduid als community
of practice (Lave & Wenger, 1991). 

Eerder is het probleem van de sterk op reproductie gerichte toetsing
genoemd. Daar van oudsher toetsen in het algemeen geen expliciet onderdeel
uitmaken van het onderwijsleerproces, maar zijn bedoeld om ter afsluiting de
vakinhoudelijke kennis van leerlingen te meten, is deze problematiek verder
buiten beschouwing gelaten. Wel heeft het zijdelings altijd onze aandacht
gehad en zijn we van mening dat het onderwijsleerproces en de afsluitende
toets op elkaar afgestemd dienen te zijn. Daarom hebben we in het verlengde
van onze nieuwe aanpak de samenstelling van de reguliere biologietoetsen
geleidelijk veranderd door het aantal reproductieve vragen te verminderen in
het voordeel van zogenaamde productieve of toepassingsgerichte items die
vakspecifieke kennis én vaardigheden toetsen. 
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CONCRETISERING

De drie min of meer abstracte aandachtspunten hebben we vertaald naar
uitgangspunten die als bakens hebben gefungeerd bij het in elkaar passen tot
een samenhangend geheel van de door de jaren heen in de praktijk
verkregen puzzelstukjes. Expliciet diende voor leerlingen het volgende
concreet te worden uitgewerkt:

• De inhoud en organisatie van de biologiecursus voor een geheel
schooljaar, met name welke vakspecifieke onderwerpen en
vaardigheden aan de orde komen en de rol die de verschillende
leermiddelen daarbij spelen, de programmering van de leerstof met het
oog op planning en de wijze van toetsen en beoordelen.

• Een adequate studie-aanpak met relevante leeractiviteiten die
bevordert dat biologieleerstof met meer diepgang wordt verwerkt en
van waaruit geleidelijk een verantwoorde persoonlijke studiemethode
voor het vak biologie kan worden ontwikkeld. 

• De rol van de docent als begeleider en coach binnen het
onderwijsleerproces en de relatie docent - leerling, met name:
• de effecten van de verandering van het traditionele

éénrichtingsverkeer in tweerichtingsverkeer,
• het belang van procesmatig begeleiden en coachen op initiatief van

zowel de docent als de leerlingen, naast de bespreking van leerstof,
• de positie van de docent ten opzichte van de leerlingen, met accent

op het meester-gezel-model, waarbij de gezel geleidelijk steeds
meer activiteiten en verantwoordelijkheden overneemt van zijn
meester om uiteindelijk zelfstandig de proeve van bekwaamheid
met succes af te kunnen leggen (Collins, Brown & Newman, 1989). 

De eerste versie van een integrale handleiding om in de praktijk procesgericht
biologie-onderwijs vorm te geven kwam in het schooljaar 1994-1995 tot stand
en was bedoeld voor onze 4-vwo-leerlingen. Deze handleiding hebben we
STUDIEWEGWIJZER genoemd omdat het een manier, een methode is om
leerlingen wegwijs te maken in de opzet van de cursus biologie, de aanpak
van het vak en de begeleidende rol van de docent.
De keuze om in 4 vwo te starten lag voor de hand. In tegenstelling tot 4 havo
en 5 vwo maakte de aangeboden leerstof geen deel uit van het
eindexamenprogramma en vormde het een min of meer afgerond geheel. Als
we brokken zouden maken had dat geen vérstrekkende consequenties en was
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het nog te corrigeren. Een ander argument was dat leerlingen van 4 vwo jonge
adolescenten zijn die aan het begin van hun bovenbouwcarrière staan. In onze
visie zouden de 4-vwo-leerlingen dus beginnen aan een drie jaar durend
traject (via 5 en 6 vwo) om zich geleidelijk te ontwikkelen tot zelfstandige
studenten met een persoonlijk getinte en verantwoorde studiemethodiek voor
het vak biologie. Daarnaast hadden we in de afgelopen jaren juist in 4 vwo al
behoorlijk wat ervaringen opgedaan, vooral wat betreft de projecten.
Al snel werd de waarde van de STUDIEWEGWIJZER voor de dagelijkse
onderwijspraktijk in de bovenbouw havo/vwo duidelijk. De afgelopen jaren
hebben steeds opnieuw relevante aanpassingen en verbeteringen
plaatsgevonden, waardoor momenteel met versies van de STUDIEWEGWIJZER
wordt gewerkt die betrekking hebben op de gehele cursus biologie in 4 en 5
havo en 5 en 6 vwo.
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2

DE 
STUDIEWEGWIJZER

De STUDIEWEGWIJZER (verder aangeduid met SWW) die in dit hoofdstuk
wordt gepresenteerd, is gedurende het gehele schooljaar 1997-1998 in 4 vwo
gebruikt tijdens de twee wekelijks ingeroosterde biologielessen. Ook heeft in
dat schooljaar de studie naar de betekenis van procesgericht biologie-
onderwijs voor 4-vwo-leerlingen plaatsgevonden, waardoor deze versie
bepalend is geweest voor de onderzoeksconditie.

2.1 INHOUD EN INLEIDING

De handleiding (niet te verwarren met studiewijzers of studieplanners die bij
de invoering van de Tweede Fase werden ontwikkeld om leerlingen te helpen
plannen) is een A4-formaat boekje van 26 bladzijden (exclusief de bijlagen).
De gebruikte schrijfstijl is gericht op de leerlingen.
De inhoud ziet er als volgt uit:

INLEIDING OP WEG NAAR ZELFVERANTWOORDELIJK LEREN
HOOFDSTUK 1 OP WEG NAAR ZELFSTANDIG LEREN, IEDER ZIJN ROL

wat er van de leerlingen, de docent en de Technisch
Onderwijs Assistent wordt verwacht

HOOFDSTUK 2 OP WEG NAAR ZELFSTANDIG LEREN, DE OPZET
organisatie van de cursus biologie voor 4 vwo in het
schooljaar 1997-1998 

HOOFDSTUK 3 OP WEG NAAR ZELFSTANDIG LEREN, DE AANPAK
strategieën voor meer diepgang en (zelf)regulatie om
leerstof te verwerken en projecten uit te voeren
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HOOFDSTUK 4 TOELICHTING PROJECTWERKZAAMHEDEN
aanwijzingen voor het opzetten en uitvoeren van een
onderzoek en het maken van een verslag

HOOFDSTUK 5 OVERZICHT VAN DE BESCHIKBARE PROJECTEN
opsomming van de projectonderwerpen

BIJLAGEN ondersteunende hulpmiddelen

In de korte inleiding wordt summier aangegeven wat de leerlingen tijdens de
biologielessen kunnen verwachten en waarom. In het eerste gedeelte ligt het
accent op het grotendeels verdwijnen van de traditionele klassikale lessen en
de daarmee samenhangende andere manier van functioneren van docent én
leerlingen.

In de nieuwe opzet wordt van je verwacht, dat je onder begeleiding van je docent
veel meer zelf gaat ondernemen. Meer dan voorheen zal een beroep op je gedaan
worden wat betreft zelfstandigheid en studievaardigheden.

Het tweede gedeelte benadrukt de noodzaak om de eigen bekwaamheden en
mogelijkheden te leren kennen en te ontwikkelen met het oog op een
succesvolle studie na het eindexamen. Juist bij een vervolgopleiding is het
zelfstandig en zelfverantwoordelijk kunnen studeren van groot belang.
De inleiding wordt afgesloten met de wens dat in de loop van het schooljaar
vooral het vak biologie steeds meer gaat boeien, maar dat het ook lukt de
eerste stappen te zetten op weg naar zelfstandig leren waarbij een eigen en
verantwoorde manier van studeren wordt ontwikkeld.

2.2 IEDER ZIJN ROL

Voordat de opzet van de biologiecursus en de procesgerichte aanpak van het
vak uitgebreid aan de orde komen, wordt in het eerste hoofdstuk van de
SWW de leerlingen eerst duidelijk gemaakt wat de auteurs verstaan onder
zelfstandig werken en zelfstandig leren. Vervolgens wordt de beoogde rol van
de leerlingen en de docent binnen het procesgerichte onderwijs toegelicht
en krijgt het samenwerkend leren als onderdeel van het onderwijsleerproces
aandacht.

14
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ZELFSTANDIG WERKEN EN ZELFSTANDIG LEREN

Het hoofdstuk begint met het definiëren van zelfstandig werken en zelfstandig
leren. Dit is des te belangrijker omdat de auteurs uit ervaring weten dat er
over deze begrippen in en buiten het onderwijs verschillende interpretaties
bestaan. Leerlingen bijvoorbeeld associëren zelfstandig werken vaak met alles
in je eentje uitzoeken en doen en zelfstandig leren met thuis leren voor een
proefwerk, het traditionele onderscheid tussen maakwerk en leerwerk.

Zelfstandig kunnen werken betekent, dat je een door de docent opgegeven bekende en
vast omlijnde taak zelf kunt uitvoeren.
Men spreekt van zelfstandig leren, als je binnen een zekere mate van vrijheid en
onder begeleiding van je docent bereid en in staat bent om in bepaalde leersituaties
zelf de juiste leeractiviteiten te kiezen en uit te voeren. Daarbij is het belangrijk om je
eigen leren goed in de gaten te houden en bij te sturen als dat nodig is.

Dit onderdeel eindigt met de opmerking dat tijdens het onderwijsleerproces
zowel de leerlingen als de docent een eigen specifieke rol hebben.

ROL VAN DE LEERLINGEN

De rol van de leerlingen wordt geprofileerd door de introductie van 
het VIER-FASEN-MODEL.

In het algemeen kun je stellen dat welk karwei je ook aanpakt, of het nu gaat om het
veranderen van de tuin of het bestuderen van een moeilijk biologie-onderwerp, er
steeds sprake is van een zelfde manier van aanpakken of anders gezegd, een zelfde
soort fasering, meestal zonder dat je daar zo nadrukkelijk over nadenkt.
Je hebt altijd te maken met de vier volgende fasen of stappen:

1 DE ORIËNTERINGSFASE
In deze fase vraag je jezelf af waarom je iets moet/wilt doen, wat je moet
doen, wat je wilt bereiken.

2 DE STRATEGIEFASE
In deze fase bepaal je hoe je een taak gaat aanpakken en wanneer (plannen
van de werkzaamheden).
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3 DE UITVOERINGSFASE
In deze fase wordt het werk volgens de planning (zo goed mogelijk) uitgevoerd.

4 DE EVALUATIEFASE
In de laatste fase stel je jezelf altijd twee vragen:
– Wat is het inhoudelijke resultaat van mijn werk? (Wat heb ik bereikt?)
– Hoe is het procesmatig verlopen? (Wat is er goed, wat is er fout gegaan, 

wat moet in de toekomst anders en hoe dan?)           

SAMENWERKEND LEREN

Eerst wordt het concept samenwerkend leren geïntroduceerd: 

Voor een ontwikkeling naar meer zelfstandig kunnen leren is samen werken en samen
leren van groot belang: samen kun je en weet je meer dan alleen. Veel mensen denken
bij het lezen van het woord zelfstandig aan: alles alleen doen, zonder hulp van een
ander. Dat is tot op zekere hoogte waar. Het is echter belangrijk dat je op het juiste
moment hulp zoekt en inroept, niet alleen van je docent, maar ook van je
medeleerlingen. Je zult zeker wel eens ervaren hebben dat je samen met
medeleerlingen vragen of problemen hebt kunnen oplossen waar ieder afzonderlijk
niet uit kwam. Ook bij elkaar kijken en met elkaar overleggen hoe je iets aanpakt kan
je op goede ideeën brengen. We spreken dan van samen leren. Daarnaast kan het
voorkomen, dat een bepaalde leertaak erg omvangrijk is, zodat het verstandig is om
samen met andere leerlingen daaraan te werken.

Dan volgt de beschrijving van drie voor leerlingen hanteerbare
samenwerkingsstrategieën:

1 SAMEN AAN DEZELFDE TAAK OF OPDRACHT WERKEN
Vanaf het begin samen aan een opdracht werken, waarbij steeds overleg plaats vindt
over de aanpak en de uitkomsten of resultaten. 

2 ACHTERAF SAMEN BESPREKEN
Eerst individueel dezelfde taak afwerken, waarna achteraf het resultaat wordt
vergeleken en besproken. Door eventuele aanvullingen en verbeteringen kan een voor
iedereen bevredigend eindresultaat worden bereikt.
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3 WERKEN MET EEN TAAKVERDELING
Afspreken welk onderdeel van een taak door wie wordt uitgevoerd. Na afloop dient
men elkaar op de hoogte te brengen van bevindingen of resultaten om er een geheel
van te maken.

ROL VAN DE DOCENT

Het eerste hoofdstuk van de SWW wordt afgesloten met een korte
toelichting op de docentenrol.

Een docent vervult drie belangrijke rollen: 

1 DE DOCENT ALS ORGANISATOR (REGISSEUR)
De docent organiseert (samen met andere leden van de sectie) alles wat zich in en
rond de lessen dient af te spelen. Je moet daarbij denken aan bijvoorbeeld de opzet
van de lessen, de manier van werken en het materiaal dat je erbij nodig hebt. Deze
docentenrol speelt zich grotendeels buiten je gezichtsveld af.

2 DE DOCENT ALS BEGELEIDER (HELPER en COACH)
De docent begeleidt je bij je werkzaamheden. Hierbij moet je onderscheid maken
tussen het bespreken, uitleggen en oplossen van problemen op het gebied van de
leerstof (inhoudelijk) en op het gebied van de uit te voeren werkzaamheden
(procesmatig).

3 DE DOCENT ALS CONTROLEUR EN BEOORDELER
De docent controleert en beoordeelt de resultaten van je werkzaamheden (inhoudelijk)
en de wijze waarop je de werkzaamheden uitvoert of hebt uitgevoerd (de
procesmatige kant).          

Aan het einde worden nog enkele relevante opmerkingen gemaakt over de
rechterhand van de docent, de Technisch Onderwijs Assistent (TOA), die een
geheel specifieke rol speelt bij practica en onderzoek. De TOA is
verantwoordelijk voor het aanschaffen, verzorgen en beschikbaar stellen van
het te gebruiken materiaal. Ook voor hulp en begeleiding bij het oplossen
van technische en praktische problemen bij het uitvoeren van bepaalde
werkzaamheden is de TOA voor leerlingen aanspreekbaar.
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2.3 OPZET

Het tweede hoofdstuk van de SWW gaat uitgebreid in op de organisatie van
de biologiecursus voor het schooljaar 1997-1998. 

BIOLOGIELESSEN

Ter introductie van dit hoofdstuk wordt het karakter van de biologielessen
nogmaals benadrukt, maar nu wat explicieter: 

Om ook daadwerkelijk de hoofdrol te kunnen spelen, is het van belang dat je tijdens de
biologielessen de ruimte krijgt om zelf allerlei leeractiviteiten te ontplooien. Daarom
zijn er alleen in het begin van het schooljaar en zo nu en dan tussendoor maar enkele
klassikale lessen. Je docent vraagt dan van alle leerlingen tegelijk aandacht voor
introductie, uitleg of bespreking. Tijdens de andere lessen wordt van je verwacht, dat je
min of meer zelfstandig, maar samen met klasgenoten, allerlei werkzaamheden
uitvoert volgens het vier-fasen-model, onder begeleiding van je docent.

SAMEN WERKEN EN LEREN

Om het samen werken en leren te stimuleren, wordt de leerlingen gevraagd
naar eigen keuze groepjes van twee of drie te formeren. Uit ervaring is
gebleken dat een groepsgrootte van vier of meer voor leerlingen
problematisch kan zijn. Er kunnen bijvoorbeeld subgroepjes ontstaan
waardoor een leerling teveel aan zijn of haar lot wordt overgelaten, er maar
bijhangt. Ook het kwijtraken van het zicht op wie wat doet of het feit dat het
gewoon té gezellig is, kan leerlingen dan parten spelen.
Daarbij dienen de leerlingen rekening te houden met de verplichting dat het
groepje minimaal tot het einde van het tweede trimester intact moet blijven.
Tussendoor willekeurig wisselen geeft praktische problemen omdat de
werkzaamheden van het eerste project pas tegen het einde van het tweede
trimester (zie verder) worden afgerond.

STUDIEPAKKET 

Het studiepakket (de leermiddelen) bestaat uit het leerboek Biologie Overal,
deel 4V (Boer, Lagerwaard-Fijten, Steenhuis & Van der Zee, uitgegeven door
Educaboek, 1996) en de Projecten, een in eigen beheer ontwikkeld aanbod
van extra studiemogelijkheden met verschillende onderzoeksmethoden.
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Leerboek
In 4 vwo maakt de aangeboden leerstof geen integraal onderdeel uit van het
eindexamencurriculum omdat pas aan het einde van het schooljaar definitief
het vakkenpakket wordt samengesteld (situatie vóór de Tweede Fase!). Voor
leerlingen die het vak niet in het pakket kiezen, biedt het leerboek een min
of meer afgerond geheel, terwijl het voor degenen die biologie wel kiezen
een goede voorbereiding en ondersteuning is voor de leerstof in 5 en 6 vwo.
In het leerboek komen zes thema’s aan de orde. De onderwerpen van de
thema’s zijn overwegend fenomenen uit het actuele dagelijks leven, geplaatst
in voor leerlingen herkenbare contexten. Ze hebben in het algemeen in zich
de nieuwsgierigheid van vijftien- à zestienjarigen te prikkelen. Onderwerpen
als (Nog) geen kinderen en De invloed van geslachtshormonen uit het thema
Seksualiteit en Voortplanting of Voeding en gezondheid en Ziekte en afweer uit
het thema Gezondheid spreken voor zich. 
De hoofdstukken hebben een vaste indeling en zijn didactisch zó opgezet dat
er sprake is van een wat modernere benadering met mogelijkheden voor
zelfwerkzaamheid van leerlingen. Elk hoofdstuk begint met een korte
inleiding op het thema. Deze inleidende paragraaf eindigt met een
opsomming van doelstellingen die voornamelijk zijn gericht op cognitieve
kennis en begrip (vergelijk Bloom, 1956). Dan volgen de leerstofparagrafen
met enkele practica. Belangrijke opmerkingen of herhalingen zijn apart in
kaders vermeld. Elke paragraaf eindigt met een aantal vragen en opdrachten
waarvan de antwoorden en oplossingen meestal niet letterlijk uit de tekst
zijn te halen. Het is de bedoeling leerlingen aan het denken te zetten met de
leerstof als uitgangspunt. Tot slot wordt elk hoofdstuk afgesloten met een
paragraaf Keuzestof (extra leerstof, soms aanvullend, soms nieuw), een
opsomming van geselecteerde begrippen (samenvatting genoemd), een toets
en nog enkele extra vragen en opdrachten.
De leerstofplanning voor het schooljaar is in zoverre overzichtelijk dat de zes
thema’s of hoofdstukken uit het leerboek aan bod komen in de aangegeven
volgorde, elk trimester twee. Daarbij wordt in de SWW nog opgemerkt dat

we tot ongeveer half oktober intensief bezig zullen zijn met een naar ons idee goede
manier om de leerstof uit het biologieboek aan te pakken. Daarna wordt van je
verwacht, dat je daar een min of meer eigen invulling aan geeft, rekening houdend
met je persoonlijke voorkeuren.
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Projecten
Een project bestaat uit drie onderdelen die in de hieronder genoemde
volgorde worden afgewerkt.

1 DE ORIËNTATIE
Een eerste verkenning van het gekozen onderwerp vindt plaats door het uitvoeren van
drie soorten activiteiten, die in verschillende combinaties worden aangeboden:
- lezen van een (kranten)artikel/lesbrief
- bekijken van een videofilm
- uitvoeren van een practicum. 
Bij deze oriënterende activiteiten is het de bedoeling de erbij horende vragen en
opdrachten uit te werken.

2 HET ONDERZOEK
Na de oriëntatie dient er een werkplan voor een onderzoek te worden opgesteld, met
als basis een van de vijf hieronder genoemde onderzoeksmethoden:
• het houden van een enquête
• het afnemen van een interview
• het afleggen van een bezoek
• het uitvoeren van een literatuurstudie
• het uitvoeren van een zelf bedacht experiment.
Daarna wordt het onderzoek volgens het werkplan uitgevoerd.

3 HET VERSLAG
Het verslag dient een weergave te zijn van:
- de resultaten van de oriënterende werkzaamheden
- de opzet en de resultaten van het onderzoek
- de evaluatie.

Het tijdschema is als volgt:

Half oktober kies je met je groep een project dat hoort bij een van de onderwerpen uit
het biologieboek voor het eerste trimester. Je start dan met de oriëntatie. Alle
oriënterende activiteiten dienen afgerond te zijn vóór de proefwerkweek die 26
november begint. De periode daarna, tot half februari, is gereserveerd voor het
opstellen van het werkplan, het uitvoeren van het onderzoek en het maken van het
verslag. In het begin van het derde trimester kies je in overleg het tweede project. 
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TOETSEN EN WEGEN

Het laatste gedeelte van het tweede hoofdstuk bevat onder de titel Beoordelen
van de inspanningen de informatie over de opzet van het toetsen en het wegen
van de prestaties door studiepunten.

Toetsvormen
Er wordt op vier verschillende manieren getoetst:

1 PROEFWERK OPEN VRAGEN
Halverwege elk trimester is een proefwerk met open vragen gepland over de
leerstof van het eerste hoofdstuk uit het leerboek dat in het desbetreffende
trimester is doorgewerkt. 

2 MEERKEUZETOETS
In de proefwerkweek aan het einde van ieder trimester wordt een toets met
meerkeuzevragen afgenomen over de leerstof van beide doorgewerkte
hoofdstukken.

Bij deze leerstoftoetsen ligt het accent niet op kennisreproductie, maar op
het gebruiken van kennis in min of meer onbekende actuele situaties, echter
wel afgeleid uit en binnen de context van de leerstof uit het leerboek.

3 HET PROJECTVERSLAG
Half februari wordt het verslag van het eerste project beoordeeld; tegen het
einde van het derde trimester het ingeleverde verslag van het tweede project.

4 DE INDIVIDUELE TOETS
Deze toets is gevoegd bij de Meerkeuzetoets aan het einde van het tweede
en derde trimester. Het betreft drie open vragen over het project dat de
leerling heeft uitgevoerd. De bedoeling is te toetsen of elk groepslid enige
tijd na het afronden nog steeds een juiste omschrijving kan geven van
bijvoorbeeld de vraagstelling(en), hypothese(n) of conclusies zoals die door
de groep in het verslag zijn verwoord. Als een leerling deze vragen niet,
onvoldoende of niet in overeenstemming met de andere groepsleden
beantwoordt, is dit meestal een aanwijzing dat de betrokkenheid bij het
project, het samenwerken en/of het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden
verre van optimaal zijn geweest. Een gesprekje achteraf zal dat moeten
verhelderen.
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Studiepunten
Om de leerprestaties van de leerlingen te kunnen wegen is een
studiepuntensysteem ontwikkeld.

De beoordeling van je prestaties én de waardering voor je manier van werken wordt
uitgedrukt in studiepunten. Elk trimester zijn maximaal 100 studiepunten te
verdienen, hetgeen dan een 10 op het rapport oplevert. De middeling van de
studiepuntentotalen van de drie trimesters geeft na afronding het jaarcijfer op het
eindrapport. Afronding van de rapportcijfers blijft een zaak van de docent,
afhankelijk van allerlei factoren. Zelf kun je de behaalde studiepunten noteren op het
formulier studiepunten en cijfers, achter in de studiewegwijzer. 

De weging van de getoetste en beoordeelde onderdelen verandert in de loop
van het schooljaar. In het eerste trimester bepalen de leerstoftoetsen 70% van
het rapportcijfer. De rest is gereserveerd voor studiepunten die worden
toegekend aan het uitvoeren van de werkzaamheden voor het verwerken van
diezelfde leerstof (beloning voor de procesmatige aanpak). In het tweede en
derde trimester is het aandeel van de leerstoftoetsen in het rapportcijfer
gedaald tot 50% omdat naast de reguliere leerstof nu ook de werkzaamheden
voor de projecten een rol spelen. Zo levert de Individuele Toets 6%, het
opgestelde Werkplan 4% en het Projectverslag 30% van het rapportcijfer. De
resterende 10% heeft evenals in het eerste trimester betrekking op het
verwerken van de reguliere leerstof maar wordt nu met minder punten
gehonoreerd met als argument dat leerlingen daar al wat meer in getraind zijn. 

De genoemde percentages zijn arbitrair en stoelen meer op gezond verstand,
ervaring en het observeren van de tijd en energie die leerlingen in
verschillende werkzaamheden hebben gestoken, dan op harde argumenten.
De meerwaarde van een dergelijk studiepuntensysteem is echter vooral dat
leerlingen ook worden gewaardeerd en beloond voor het uitproberen,
ontwikkelen en gebruiken van bepaalde leeractiviteiten en vaardigheden, de
procesmatige aspecten van het leren.
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2.4 AANPAK

In het derde hoofdstuk van de SWW wordt aan de hand van het vier-fasen-
model geconcretiseerd welke weg kan worden bewandeld om constructief 
en betekenisvol leerstof te verwerken en projecten uit te voeren. 

Naast zicht hebben op de organisatie van alles wat zich in en rond de biologielessen
het komende schooljaar gaat afspelen, is het evenzo belangrijk om te weten op welke
manier zelfstandig leren inhoud kan krijgen. Anders gezegd, het is belangrijk om te
weten wat een goede aanpak van verschillende leertaken kan zijn, op welke manier
leerstof uit het biologieboek en werkzaamheden voor de projecten kunnen worden
aangepakt. 

VERWERKEN VAN DE LEERSTOF

Oriënteringsfase
Als eerste stap dienen de leerlingen zich volgens het vier-fasen-model af te
vragen waarom je iets moet of wilt doen, wat je moet doen en wat je wilt
bereiken. Deze beperkte invulling van het concept oriënteren (er is
bijvoorbeeld geen sprake van het expliciet activeren van voorkennis) houdt in
dat de leerlingen zich bewust worden van de te bestuderen onderwerpen en
de daarbij behorende doelstellingen vóórdat ze beginnen met de verwerking
van de leerstof. Leerdoelen, leerinhouden, toetsing, benodigde hulpmiddelen,
beschikbare tijd, enzovoorts, zijn nu eenmaal door de biologiesectie aan de
hand van het leerboek vastgelegd zonder inbreng van de leerlingen.

Strategiefase
Vervolgens is het de bedoeling dat de leerlingen in de groep overleggen hoe
aan het verwerken van de leerstof naar hun idee het beste vorm kan worden
gegeven. Om dit te ondersteunen zijn drie aspecten voor het uitstippelen van
een adequate aanpak uitgewerkt, met name het kiezen van relevante
leeractiviteiten, het samenwerken en het plannen van de werkzaamheden.

1 KIEZEN VAN GESCHIKTE VERWERKINGS- EN LEERACTIVITEITEN
Dat is niet zo gemakkelijk. Om je daarbij te helpen, hebben we vorderingstabellen
gemaakt en bij de studiewegwijzer gevoegd (bekijk er een). In deze tabellen is een
aantal verwerkings- en leeractiviteiten gegeven, waarvan wij menen dat ze belangrijk
zijn voor het met meer diepgang verwerken en bestuderen van leerstof. Bijvoorbeeld
door het uit de tekst halen van kernwoorden met hun betekenis word je “met je neus
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op de feiten gedrukt”; het kunnen maken van een goed schema van een verschijnsel of
proces betekent dat je het begrijpt.
Daarnaast is het van belang om de volgorde van de werkzaamheden in de gaten te
houden. Het is logisch om bijvoorbeeld eerst een stukje leerstof goed door te werken
en dan pas de erbij behorende vragen te maken. Een schema van een proces kan pas
gemaakt worden, als de erbij behorende kernbegrippen met hun betekenis
overzichtelijk bij elkaar zijn gezet en worden begrepen.

In de vorderingstabellen (zie als voorbeeld bijlage A) is aangegeven welke
vaardigheden van belang worden geacht voor een beter begrip van de
leerstof of anders gezegd, welke leeractiviteiten min of meer chronologisch
in aanmerking komen om leerstof constructief en met meer diepgang te
verwerken. 

De eerste vier activiteiten spreken voor zich, alles begint nu eenmaal met
lezen én kijken. Omdat bij het vak biologie teksten een voorname rol spelen,
is het vervolgens zinvol per paragraaf een lijst met kernbegrippen te maken
met de omschrijving van hun betekenis. Hierdoor krijgen leerlingen zicht op
verschillende aspecten van een onderwerp en wordt er bewust en onbewust
een relatie gelegd met aanwezige voorkennis (het ene begrip is totaal nieuw,
het andere is vertrouwd, terwijl men van weer een ander begrip al wel eens
iets heeft gehoord of gelezen).

De leeractiviteit of vaardigheid die daar logisch op aansluit, is het construeren
van schema’s die de onderlinge samenhang van relevante kernbegrippen
visualiseren. In de biologie staat nu eenmaal niets geheel op zichzelf. Er is
altijd sprake van relaties tussen en wederzijdse beïnvloeding van structuren,
processen en verschijnselen en de bijbehorende dynamiek en functies, zowel
op micro-, meso-, als macroniveau. Als leerlingen in staat zijn samenhangende
schema’s te maken die biologisch correct zijn, is dat een concrete en zichtbare
aanwijzing dat er sprake is van meer begrip en inzicht, dus meer diepgang.
Het onderwerp begint te leven en krijgt voor een leerling een eigen betekenis.
In dit verband is de volgende simpele metafoor voor leerlingen verhelderend:
met vormpjes kun je op het strand allerlei losse zandtaartjes maken (de
kernbegrippen). Je kunt de zandtaartjes ook gebruiken om er een zandkasteel
van te bouwen. Samen krijgen ze een andere betekenis dan voorheen en
vormen ze een nieuwe werkelijkheid (het samenhangende schema). Hoe beter
de kwaliteit van de daarbij gebruikte vormpjes en gereedschappen (de
vaardigheden), des te mooier zal het eindresultaat zijn. 
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Pas nadat door het uitvoeren van deze leeractiviteiten de leerstof met wat
meer diepgang is doorgewerkt, heeft het zin om de vragen en opdrachten in
het leerboek uit te werken omdat hierbij het accent ligt op het gebruiken en
toepassen van opgedane biologische kennis. Door confrontatie met
problemen op verschillende niveaus worden leerlingen aan het denken gezet
waardoor kennis en inzicht verder kan worden uitgebouwd en verdiept. Ook
heeft deze leeractiviteit ongetwijfeld een diagnostisch karakter. Kunnen
vragen en opdrachten niet of nauwelijks worden gemaakt, dan is dat meestal
een signaal dat de leerstof (nog) niet goed is doorgewerkt en dat er (nog)
weinig sprake is van begrip en inzicht.

Het bestuderen van het hoofdstuk wordt dan afgesloten met het maken van
een uittreksel (evenals de eerder genoemde samenhangende schema’s handig
om te gebruiken bij het voorbereiden van een proefwerk), het bestuderen
van de Keuzestof, het maken van de toets en eventueel het maken van de
daarop aansluitende extra vragen en opdrachten in het leerboek.

2 KIEZEN VAN GESCHIKTE SAMENWERKINGSSTRATEGIEËN
Met je groepsgenoot of -genoten spreek je af, welke samenwerkingsstrategie(ën) jullie
voor bepaalde werkzaamheden willen gebruiken. 

3 PLANNEN VAN WERKZAAMHEDEN
Vooraf voor de duidelijkheid: een planning is geen vaststaand gegeven, maar een in
de tijd geplaatste leidraad voor het uitvoeren van werkzaamheden en zal soms
moeten worden bijgesteld. Bij het opzetten van een planning wordt meestal gebruik
gemaakt van een lange- en korte-termijnplanning.

Om de leerlingen te helpen zicht te krijgen op de lange-termijnplanning is
een zogenaamd annogram ontwikkeld. Het annogram geeft een overzicht van
alle lesdagen, lesvrije dagen (bijvoorbeeld een sportdag of de buitenlandse
reis), vrije dagen en vakanties tijdens het schooljaar. In het annogram kunnen
de leerlingen alle biologielessen, de data van de proefwerken Open Vragen
en de enkele klassikale lessen (de besprekingslessen en lessen waarin een
video wordt vertoond) aantekenen. Zo wordt duidelijk hoeveel tijd en
hoeveel lessen beschikbaar zijn voor het doorwerken van een hoofdstuk.
Vervolgens leggen de leerlingen van een groepje gezamenlijk voor de korte
termijn vast wanneer bepaalde werkzaamheden voor het verwerken van de
leerstof binnen de beschikbare tijd worden uitgevoerd. Als steuntje in de rug
is bij de SWW een logboek gevoegd, een soort agenda, waarin vooraf elke
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leerling per periode van ongeveer zes weken kan opschrijven welke
leeractiviteiten op welk tijdstip zullen worden uitgevoerd. Ook dient elk
groepje de verplichte practica die niet klassikaal worden uitgevoerd vooraf te
plannen. Achteraf kan in het logboek worden opgeschreven wat is afgerond
en wat alsnog gedaan moet worden. Zo is er steeds een overzicht van de
uitgevoerde en nog uit te voeren werkzaamheden.

Uitvoeringsfase
Als de strategie voor het verwerken van de leerstof is vastgelegd, gaan de
leerlingen volgens de afgesproken korte-termijnplanning samen aan de slag
met behulp van de vorderingstabel.
Om leerlingen te stimuleren leerstofproblemen en moeilijkheden rond
leeractiviteiten eerst samen met elkaar te bespreken voordat de docent
wordt ingeschakeld, is de volgende afspraak in de SWW opgenomen:

Als je problemen hebt met een onderdeel van de leerstof of een leeractiviteit, is het de
bedoeling dat je bij je groepsgeno(o)t(en) te rade gaat. Pas als de groep geen oplossing
kan bieden of als je het niet met elkaar eens bent, mag je je docent inschakelen.

In dit zelfde kader past nog een opmerking over de vragen en opdrachten in
het leerboek en het daarbij behorende Antwoordboek. Al eerder is duidelijk
gemaakt dat de vragen en opdrachten vooral zijn bedoeld om leerlingen aan
het denken te zetten over allerlei problemen in de context van de leerstof. Om
te voorkomen dat de leerlingen in plaats van probleemoplossers
antwoordenverzamelaars worden, is afgesproken dat het antwoordboek pas
mag worden gebruikt als de docent heeft geconstateerd dat de vragen en
opdrachten samen in de groep zijn uitgewerkt. Daarnaast is het
Antwoordboek zó bewerkt dat de antwoorden op de gemakkelijke vragen
ontbreken en dat voor het oplossen van de moeilijkere vragen een hint wordt
gegeven in welke richting moet worden gedacht. Alleen de antwoorden op de
écht moeilijke vragen en opdrachten zijn gegeven. 

Elk hoofdstuk uit het leerboek is onderverdeeld in drie leerstofblokken,
groepjes van drie opeenvolgende paragrafen (zie nogmaals bijlage A). Ter
controle van het leerproces dient een groepje leerlingen de resultaten van de
uitgevoerde leeractiviteiten voor een leerstofblok met de docent te bespreken
op een door henzelf vooraf aangegeven tijdstip. De docent loopt dan samen met
hen het aangeboden materiaal door en kent het aangegeven aantal studiepunten
toe, als blijkt dat zowel inhoudelijk als procesmatig goed is gewerkt.
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Ben je samen van mening dat een leerstofblok goed is afgewerkt, dan ben je verplicht
om als groep zo snel mogelijk (niet te lang uitstellen!) de resultaten te laten
controleren. Als je docent vindt dat een leerstofblok zowel inhoudelijk als wat betreft
de werkzaamheden (het procesmatige) goed is afgewerkt, dan zal dat op de
vorderingstabel worden aangegeven met een paraaf en datum van aftekening en
worden de behaalde studiepunten genoteerd.

De uitvoeringsfase wordt afgesloten met een besprekingsles. Dit is een
klassikale les vlak voor een proefwerk. De bedoeling is dat de docent samen
met de leerlingen achteraf aan de hand van de leerstof nog eens naar de
grotere verbanden kijkt, niet vermoede relaties legt en naloopt wat
belangrijk is, kortom de puntjes op de i zet.

Evaluatiefase
De vierde en laatste fase is de evaluatiefase. Ondanks dat er van een vierde
fase wordt gesproken, dient men zich te realiseren dat in het algemeen de
meeste op evaluatie gerichte activiteiten tijdens de uitvoeringsfase tussendoor
plaatsvinden. Het gaat daarbij om twee aspecten van de uitgevoerde
werkzaamheden, namelijk het inhoudelijke aspect (wat men inhoudelijk heeft
geleerd en bereikt) en het procesmatige aspect (de manier van werken).

Buiten de spontane en informele gesprekken tussen de docent en de
leerlingen in de lessen vindt de inhoudelijke evaluatie vooral plaats tijdens de
bespreking van de leerstofblokken als de leerlingen formeel laten zien wat ze
in de afgelopen periode hebben gepresteerd. De gesprekken zijn, vooral door
ieders persoonlijke inbreng, belangrijke tussentijdse leermomenten voor
zowel de leerlingen als de docent. De leerlingen krijgen van de docent
feedback en een beoordeling van de kwaliteit van hun vorderingen en de
docent krijgt meer vat op bestaande misvattingen en een betere kijk op de
problemen die sommige leerstofonderdelen bij leerlingen kunnen opleveren
en ontdekt eerder voor wie extra inhoudelijke uitleg nodig is.

Het is vanzelfsprekend, dat je docent alles wat je hem voorlegt, graag zal controleren
of nakijken en bespreken. Het moment echter, dat je als groep aanklopt om een
leerstofblok af te laten tekenen, is een belangrijk evaluatiemoment. Dan kan worden
nagelopen en besproken wat de kwaliteit is van de concrete resultaten: de
kernwoordenlijst met omschrijvingen, het uittreksel, de schema’s enzovoorts, met
andere woorden wat je hebt geleerd.
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Ook het achteraf bespreken van een proefwerk kan voor een leerling in
vakinhoudelijk opzicht zeer belangrijk zijn, helaas soms te laat.

De evaluatie van de manier van werken, het procesmatige aspect, is
vanzelfsprekend nauw verbonden met de inhoudelijke evaluatie. Tijdens de
lessen kan de manier van werken ter discussie komen naar aanleiding van
vakinhoudelijke vragen of problemen met het uitvoeren van bepaalde
leeractiviteiten. De controle van een leerstofblok is echter uitermate geschikt
om te bekijken wat leerlingen hebben gedaan en als dat nodig is bijvoorbeeld
de samenwerking, het wel of niet gebruiken van verschillende vaardigheden
of de planning, met andere woorden de studiemethodiek, ter sprake te
brengen en te becommentariëren. Daarnaast kunnen óók de
besprekingslessen en de resultaten van een proefwerk voor een leerling
aanleiding zijn om na te gaan hoe alles is verlopen en om over de manier van
werken na te denken, zowel in positieve als negatieve zin.

Soms zullen veranderingen en/of verbeteringen in de manier van werken noodzakelijk
zijn. Bijsturen is echter heel normaal.

UITVOEREN VAN DE PROJECTEN

Oriënteringsfase
Bij de projecten is er sprake van een open opdracht. Dit betekent dat de
leerlingen meer zelf kunnen kiezen en beslissen dan bij het werken met het
leerboek. Bij de start van een project maakt de leerlingengroep eerst een
keuze uit de 25 beschikbare projectonderwerpen die in het vijfde hoofdstuk
van de SWW worden opgesomd (Bijlage B geeft een aantal voorbeelden). Deze
keuze behoort, voor zover dat bij leerlingen een rol speelt, onder andere
bepaald te worden door interesse, nieuwsgierigheid, reeds aanwezige kennis
over het onderwerp, wat men wil onderzoeken, welke werkzaamheden
kunnen worden verwacht, wat men wil bereiken en wat men wil leren. 
Vervolgens wordt de oriëntatie op het gekozen onderwerp voortgezet met
behulp van de bijbehorende zogenaamde oriënterende activiteiten (de
Oriëntatie) als basis voor het op te zetten onderzoek. Deze activiteiten zijn
een combinatie van het lezen van een of meer artikelen, het bekijken van een
video, het uitvoeren van een practicum of een simulatie en het uitwerken van
de erbij gegeven vragen en opdrachten.
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Strategie- en Uitvoeringsfase
Daar het uitvoeren van een project een periode van enkele maanden beslaat
en veel verschillende werkzaamheden met zich meebrengt, is het ondoenlijk
alles van tevoren te overzien, te inventariseren en te plannen. Daarom wordt
de leerlingen in verband met de strategie- en uitvoeringsfase aangeraden de
drie projectonderdelen apart in de aangegeven volgorde af te werken. Dus
eerst de Oriëntatie op het gekozen onderwerp organiseren én daarna
uitvoeren, dan het Onderzoek opzetten en uitvoeren en als laatste het
Verslag schrijven. Daarbij dienen de leerlingen er steeds rekening mee te
houden dat ze ondertussen ook verder gaan met het verwerken van de
reguliere leerstof uit het leerboek.
Als de Oriëntatie is afgewerkt, wordt begonnen met het voorbereiden van het
Onderzoek door het zogenaamde Werkplan op te stellen. De vraagstelling(en)
formuleren en een onderzoeksmethode kiezen zijn daarbij de twee
belangrijkste activiteiten omdat ze bepalend zijn voor het onderzoek dat
uitgevoerd gaat worden. Als hulpmiddel zijn bij de SWW formulieren
gevoegd, waarop het werkplan kan worden ingevuld.

Vervolgens ga je met je groep een korte-termijnplanning maken van de uit te voeren
werkzaamheden en dat vastleggen in het logboek, rekening houdend met het
annogram en de afspraken over de samenwerking.

Een goed werkplan is van essentieel belang voor het verdere verloop van een
onderzoek. Daarom is in de SWW de afspraak opgenomen dat de groep het
opgestelde werkplan met de docent bespreekt alvorens met de
werkzaamheden voor het onderzoek te beginnen. Als het nodig is, kan de
docent de leerlingen nog richting en sturing geven. Hetzelfde geldt voor de
eventueel te gebruiken vragenlijsten voor een enquête, interview of af te
leggen bezoek.

Als het werkplan is opgesteld, ben je als groep verplicht om het zo snel mogelijk ter
goedkeuring voor te leggen aan je docent! Gaat hij ermee akkoord, dan worden de
werkplanformulieren met een paraaf en datum afgetekend en worden de behaalde
studiepunten toegekend. Dan pas mag je verder gaan met het uitvoeren van het
onderzoek!
Bij de onderzoeksmethoden enquête, interview en bezoek is een belangrijk onderdeel
het maken van een vragenlijst. Deze vragenlijst dien je eerst als groep met je docent
te bespreken om misverstanden en teleurstellingen te voorkomen! Daarna kun je
verder gaan met je werkzaamheden.
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Om de leerlingen te stimuleren kennis te maken met verschillende manieren
van onderzoek is in de SWW ook opgenomen dat voor de twee in het
schooljaar uit te voeren projecten twee verschillende onderzoeksmethoden
dienen te worden gebruikt.
Tot slot het verslag. Ook het maken van het verslag brengt de nodige
werkzaamheden met zich mee en vereist aandacht en (soms veel) tijd. De
leerlingen wordt dan ook op het hart gedrukt een goede korte-
termijnplanning en goede werkafspraken te maken. 

Evaluatiefase
In verband met de Projecten is er eveneens sprake van een inhoudelijk en
procesmatig aspect. De inhoudelijke evaluatie, met andere woorden wat men
inhoudelijk van het uitgevoerde project heeft geleerd, komt aan bod bij de
bespreking van het beoordeelde en becommentarieerde Projectverslag. Het
resultaat van de Individuele Toets kan eveneens een aanleiding zijn om met een
leerling of een groep een gesprek te hebben over wat er inhoudelijk is geleerd. 
Wat de procesmatige kant betreft, is de bespreking van het werkplan een
belangrijk evaluatiemoment. Docent en leerlingen gaan dan samen na of er een
goede basis is gelegd voor het uitvoeren van het onderzoek. Ook de informele
ontmoetingen tussen de docent en de leerlingen tijdens de lessen (het initiatief
kan van beiden uitgaan) kunnen waardevolle leermomenten opleveren over de
aanpak. Daarnaast geeft vooral het terugkoppelen naar het werkplan (met de
inventarisatie van de werkzaamheden, de samenwerkingsafspraken en de
planning) gedurende het verloop van het onderzoek vele aanknopingspunten
om na te gaan of alles goed verloopt. 

Verloopt niet alles zoals je dat wenst, zijn er problemen, dan zal er in de groep,
eventueel met hulp van je docent, besproken dienen te worden hoe het beter kan en
hoe het kan worden bijgestuurd.

2.5 TOELICHTING PROJECTWERKZAAMHEDEN

Voor het uitvoeren van een project worden van de leerlingen allerlei
werkzaamheden verwacht die ze in het verleden niet of nauwelijks hebben
uitgevoerd. Daarom is er in de SWW een apart hoofdstuk opgenomen om
leerlingen duidelijk te maken wat dergelijke werkzaamheden inhouden, hoe
ze het beste kunnen worden uitgevoerd en waar rekening mee gehouden
dient te worden.
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ORIËNTERENDE ACTIVITEITEN

Het hoofdstuk begint met de uitleg van de procedure die gevolgd dient te
worden om zonder verdere bemoeienis van de docent de voor de oriëntatie
bestemde artikelen en video’s te kunnen verwerken en simulaties en/of
practica uit te voeren (zie nogmaals bijlage B). Ook wordt beschreven welke
eisen worden gesteld zodat het resultaat van deze activiteiten als het eerste
hoofdstuk van het verslag kan worden ingevoegd.

WERKPLAN EN ONDERZOEKSMETHODEN

In het tweede gedeelte wordt eerst het opstellen van het werkplan toegelicht
waarna de verschillende onderzoeksmethoden aan de orde komen.
Omdat voor het uitvoeren van een onderzoek een goed werkplan onmisbaar
is, wordt aangegeven waaraan dat dient te voldoen. 

1 Vraagstelling(en) formuleren: Opschrijven wat je te weten wilt komen.
Een vraagstelling kan afgeleid zijn uit een artikel, videofilm of practicum waaraan
je in het kader van de oriëntatie hebt gewerkt, maar moet in ieder geval binnen 
het onderwerp van het project passen.

2 Opschrijven van de motivatie die ten grondslag ligt aan de keuze van de 
vraagstelling(en).

3 Lijst opstellen van de te gebruiken of al gebruikte literatuur.
4 Onderzoeksmethode kiezen waarmee informatie verzameld kan worden om een 

antwoord op de vraagstelling(en) te vinden.
5 Inventariseren van alle werkzaamheden in verband met de gekozen 

onderzoeksmethode.
6 Samenwerkingsstrategie of -strategieën kiezen, dat wil zeggen hoe de 

taakverdeling binnen de groep zal zijn.
7 Planning maken met behulp van het annogram en het logboek invullen. Vergeet 

niet dat het opstellen van het werkplan en het maken van het verslag ook tijd 
kost.
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Vervolgens worden de werkzaamheden beschreven die horen bij de vijf
verschillende onderzoeksmethoden waaruit kan worden gekozen. Als
voorbeeld volgt de toelichting bij de onderzoeksmethode het afleggen van
een bezoek.

• Bepalen of de gehele groep één bezoek aflegt, of ieder een andere instelling of 
bedrijf bezoekt of dat samen meerdere instellingen en/of bedrijven worden bezocht
(dit hangt mede af van de groepsgrootte).

• Bepalen welke instelling en/of bedrijf bezocht gaat worden.
• Uitzoeken welke afdeling en welke personen men wil bezoeken.
• Nagaan of het bezoek kan worden afgelegd, zo niet, dan een andere instelling of 

een ander bedrijf benaderen.
• Een vragenlijst met minimaal 15 vragen opstellen (houd de vraagstelling(en) van 

het onderzoek in je achterhoofd!).
Vragenlijst eerst bespreken met je docent voor je op bezoek gaat!

• Nagaan welke extra informatie je nog meer wilt hebben.
• Praktische zaken, zoals vervoer, het afspreken van een tijdstip, de duur van het 

bezoek enzovoorts, op een rijtje zetten.

LET OP! In dit verband het volgende:
Het kan zijn dat je een bedrijf of een instelling alleen maar tijdens schooluren kunt
bezoeken. In principe mag dat. Je moet dan wel ruim van tevoren het
“Aanvraagformulier Lesvrijstelling” invullen en ter goedkeuring voorleggen aan de
vakdocenten van de lessen die je afwezig wil zijn en de conrector/coördinator van je
afdeling. Als alle docenten die het betreft en de conrector/coördinator ermee akkoord
gaan, mag je onder schooltijd “op bezoek”, anders zal er een andere afspraak
gemaakt moeten worden.
We gaan er wel vanuit dat je in eerste instantie altijd probeert een afspraak te maken
buiten de lestijden. 

• Bepalen hoe de verkregen resultaten (de antwoorden op de vragen, extra 
informatie over de instelling/het bedrijf, enzovoorts) worden verwerkt. 

PROJECTVERSLAG

Het derde en laatste deel van het extra hoofdstuk is gewijd aan het
Projectverslag. Uitvoerig wordt aangegeven op welke wijze het verslag dient
te worden opgebouwd. Omdat de leerlingen aan het einde van het gehele
traject enige mate van reflectie over het Project moeten kunnen vertonen,
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dienen ze het verslag af te sluiten met een hoofdstuk, getiteld Evaluatie. In
dit hoofdstuk kunnen de leerlingen aangeven wat ze over het gekozen
onderwerp inhoudelijk hebben geleerd en de gang van zaken rond de
uitvoering van het project (de procesmatige aspecten) toelichten, zowel in
positieve als in negatieve zin.
Wat de uitvoering betreft hebben de leerlingen een grote mate van vrijheid.
De enige restricties zijn het verwerkingsformaat (A4) en een functioneel
gebruik van foto’s, tekeningen, schema’s of plaatjes. Om problemen rond de
lengte van het verslag (voor leerlingen vaak een heikel punt) te relativeren,
is de volgende opmerking in de SWW opgenomen: 

Bedenk echter wel dat het niet gaat om de kwantiteit maar om de kwaliteit. 

een opmerking die de leerlingen naar elkaar toe nogal eens gebruiken als een
gevleugeld motto. 

Tot besluit wordt uitgelegd met hoeveel studiepunten (tot een totaal van 30)
de verschillende onderdelen van het verslag worden gewaardeerd. Voor de
leerlingen is deze beloning uiteraard belangrijk en maatgevend, maar even zo
belangrijk is het commentaar van de docent waarin de zwakke en sterke
kanten worden toegelicht.

33





U
3

DE 
LESPRAKTIJK

Als docenten belangstelling hebben voor een bepaalde leermethode, zijn zij
doorgaans tevens nieuwsgierig naar de mogelijkheden en betekenis voor de
lespraktijk. Dit zal ook gelden voor de STUDIEWEGWIJZER. Geïnteresseerde
docenten zullen zich afvragen wat procesgericht biologie-onderwijs in de
praktijk betekent voor het didactisch handelen, in hoeverre leerlingen ermee
kunnen omgaan en erop inspelen, hoe leerlingen het vak aanpakken en wat
daarvan de effecten zijn op de kwaliteit van de biologische kennis.
Om zowel geïnteresseerde docenten tegemoet te komen als bij te dragen aan
de beeldvorming betreffende de experimentele onderzoeksconditie, volgt
hier een impressie van de gang van zaken tijdens de lespraktijk in het
onderzoeksjaar. Naast de auteur hebben in hetzelfde jaar nog drie andere
docenten met dezelfde versie van de SWW gewerkt. De volgende compilatie
is in overleg met hen tot stand gekomen. 

3.1 INTRODUCTIE STUDIEWEGWIJZER

Het eerste gedeelte van de eerste reguliere biologieles stond zoals altijd in
het teken van het kennismaken met de leerlingen. Vervolgens werd de SWW
uitgedeeld en werden de leerlingen na een korte mondelinge introductie aan
het werk gezet om met behulp van vragen inhoudelijk met deze handleiding
kennis te maken. De eerste opdracht luidde individueel de vragen te
beantwoorden over de rol van de leerlingen, de rol van de docent en de
opzet van de biologiecursus (de hoofdstukken 1 en 2 van de SWW).
De volgende les werden de antwoorden samen met de docent klassikaal
besproken waarna de leerlingen werd verzocht om in het kader van het
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samenwerkend leren groepjes van twee of drie te vormen. Dit laatste leverde
weinig of geen problemen op. De meeste groepjes ontstonden spontaan
omdat het overgrote deel van de leerlingen wel een of twee klasgenoten had
die ze wat beter kenden of waarmee ze een vriendschapsband hadden. De
leerlingen die overbleven zoals de enkele nieuwelingen of leerlingen die zich
van nature wat afzonderden, werden na zachte aandrang meestal toch in een
groepje opgenomen of vormden onderling een groepje. In een enkel geval
werd alleen werken toegestaan als een leerling er écht op stond.
De tweede opdracht betrof het in groepjes uitwerken van de vragen die
betrekking hadden op de aanpak van de leerstof in het biologieboek (de
vragen in verband met het uitvoeren van de projecten kwamen later aan de
orde bij de start van het eerste project). Ook de antwoorden op deze vragen
werden vervolgens weer klassikaal samen met de docent doorgenomen.

Tijdens het bespreken van de vragen werd de docent min of meer gedwongen
sterk te sturen en informatie aan te reiken, niet alleen omdat de leerlingen of
groepjes vaak onvolledig waren in hun antwoorden maar vooral omdat veel
leerlingen zich nogal terughoudend opstelden. Dat veel leerlingen de kat uit
de boom keken, was begrijpelijk en verklaarbaar, deels omdat de SWW iets
nieuws was maar ook omdat de opzet die de biologiedocenten voor ogen
hadden in de school nergens werd toegepast. Daarnaast paste de aard van de
informatie niet in de beleving van de leerlingen. Ze waren niet gewend om
zich zó expliciet bezig te houden met de organisatie en de procesgerichte
aanpak van een vak zoals die in de SWW werden gepresenteerd.
Er was nog een ander probleem. Door de omvang van de aangeboden
informatie waren de leerlingen niet goed in staat om alles te verwerken, te
bevatten en op haar merites te beoordelen binnen het korte tijdsbestek van
de eerste lessen. Zonder bagatellisering van dit probleem, werd de leerlingen
gevraagd toch maar aan de slag te gaan. Tegelijkertijd werden de leerlingen
gerustgesteld met de opmerking dat het juist een van de taken van de docent
was om hen daarbij te coachen en te begeleiden. In dit verband werd de
leerlingen op het hart gedrukt de SWW altijd binnen handbereik te hebben
om de tekst te kunnen raadplegen als dat nodig mocht zijn. 

In de loop van het schooljaar bleek het voorhanden hebben van een
handleiding voor procesgericht biologie-onderwijs enkele nuttige
neveneffecten te hebben voor de docent. Leerlingen vroegen nogal eens naar
de bekende weg. De docent had dan altijd de mogelijkheid om te verwijzen
naar de SWW in plaats van alles weer te herhalen en tegelijk de leerlingen te
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wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid om ook eens zelf iets uit te
zoeken of na te pluizen. Tegenover ouders was het voor de docent prettig
om aan de hand van de SWW uit te kunnen leggen of aan te geven wat van
hun kind voor het vak biologie werd verlangd, niet zozeer vakinhoudelijk,
maar wat de organisatie en de aanpak van het vak betrof.

3.2 VERWERKEN VAN DE LEERSTOF UIT HET LEERBOEK

FASE 1: ORIËNTEREN

Zoals eerder is vermeld, had de oriënteringsfase een beperkte invulling. Het
werd van belang geacht dat de leerlingen zich bewust werden van de te
bestuderen onderwerpen en de daarbij horende doelstellingen vóórdat ze
begonnen met het kiezen van een verantwoorde aanpak en het verwerken
van de leerstof. In werkelijkheid kwam daar in het algemeen weinig van
terecht. Het leerboek werd wel doorgebladerd, maar dat was meestal dan
ook alles. De meeste groepjes wilden aan de slag en hun aandacht richtte
zich al snel op de strategiefase of zelfs de uitvoeringsfase. In de loop van het
schooljaar kwam daar weinig substantiële verandering in, vooral omdat het
niet de expliciete aandacht van de docent had, maar ook omdat er voor de
leerlingen weinig ruimte was af te wijken van de gepresenteerde leerstof in
het leerboek: alles lag immers vast.

FASE 2:   KIEZEN VAN EEN STRATEGIE

Vorderingstabellen
Allereerst kwam de vorderingstabel in beeld. Bij de eerste confrontatie waren
er nogal wat groepjes die een meer uitgebreide verwerking van leerstof niet
nodig vonden: het was toch altijd goed gegaan én het kost veel te veel tijd en
moeite. Het belang van het zélf maken van begrippenlijsten en samenhangende
schema’s zagen de leerlingen veelal niet in: het staat toch allemaal goed in het
boek. Deze weerstand was niet onverwacht. In voorgaande jaren waren de
leerlingen in het algemeen gewend om na klassikale uitleg van de leerstof
door de docent de bijbehorende vragen en opdrachten uit te werken aan de
hand van het leerboek, waarna meestal de antwoorden eveneens klassikaal
door de docent werden besproken en eventueel uitgelegd. Ook was het in de
onderbouw niet de gewoonte om expliciet aandacht te besteden aan allerlei
verschillende vakspecifieke en/of studievaardigheden. De concrete en
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chronologische opsomming van leeractiviteiten om leerstof met meer
diepgang te verwerken was voor de leerlingen nieuw.
In de loop van het schooljaar werden de vorderingstabellen steeds meer
geaccepteerd als een hulpmiddel bij zowel het opzetten van een
verwerkingsstrategie als tijdens het verwerken van de leerstof. 

Samenwerken
Als samenwerkingsvorm kozen bijna alle leerlingen Samen aan dezelfde taak/
opdracht werken, dat wil zeggen samen begrippenlijsten maken, samen een
model bekijken, samen een samenhangend schema bedenken, enzovoorts. De
overigen kozen voor Werken met een taakverdeling, waarbij bijvoorbeeld de
ene leerling van het groepje een begrippenlijst maakte en de ander een
schema of samenvatting. De derde in de SWW genoemde strategie, Achteraf
samen bespreken, kwam voor het verwerken van leerstof niet in aanmerking,
althans speelde voor de leerlingen blijkbaar geen rol van enige betekenis.

Plannen
De lange-termijnplanning leverde nagenoeg geen problemen op. Het
annogram, het overzichtelijke tijdschema van het schooljaar, was daarbij een
handig hulpmiddel. Als leerlingen daarin de afgesproken data van de toetsen
en de besprekingslessen hadden vastgelegd, waren dus ook de perioden voor
het uitvoeren van de werkzaamheden bekend.
De korte-termijnplanning, het samen zelfstandig inventariseren en uitzetten
in de tijd van de noodzakelijk geachte werkzaamheden, was daarentegen
voor de meeste groepjes in het begin een behoorlijk struikelblok.
Verschillende leeractiviteiten die in de vorderingstabellen werden genoemd,
hadden al de nodige weerstand opgeroepen. Daarnaast was het voor
leerlingen niet gemakkelijk om de omvang en tijdsduur van deze
werkzaamheden in te schatten omdat ze de aard er van niet goed kenden en
er niet mee vertrouwd waren. Daarbij dienden de leerlingen zich te realiseren
dat er van huiswerk in de traditionele zin geen sprake meer was. Bij sommige
leerlingen bestond het vooroordeel dat een korte-termijnplanning geen nut
had, omdat je je daar toch niet aan kon houden, het kwam toch nooit uit. Toch
slaagden steeds meer leerlingen of groepjes erin na verloop van tijd
planningen op te zetten die voor hen aanvaardbaar waren. 

Om het uitzetten van de werkzaamheden in de tijd te ondersteunen en te
vergemakkelijken konden de leerlingen gebruik maken van het logboek in de
SWW. In het begin waren er nogal wat leerlingen die de noodzaak van het
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opschrijven van een planning niet inzagen, omdat ze naar hun mening alles in
hun hoofd wel op een rijtje hadden staan, ze wisten het wel zo’n beetje. In de loop
van het schooljaar werd het logboek in toenemende mate gebruikt, zeker als
leerlingen in de praktijk hadden ervaren dat het toch niet onverstandig was
om het een en ander van tevoren schriftelijk vast te leggen. Sommige
leerlingen wilden liever hun agenda gebruiken in plaats van het logboek,
waar niets op tegen was. Er waren echter ook leerlingen die hardnekkig
volhielden en niets in het logboek of hun agenda schreven.

Begeleiden 
De eerste keer dat de leerlingen zich bezig hielden met het kiezen van een
strategie om de leerstof te verwerken, vereiste de nodige aandacht van de
docent. Er waren nogal wat leerlingen die niet overtuigd waren van het
belang van het minder oppervlakkig bezig zijn met leerstof, van het nut van
samenwerken en het maken en noteren van een planning. Maar ondanks hun
bedenkingen gingen veel groepjes toch betrekkelijk snel en welwillend aan
de slag om een verwerkingsstrategie uit te stippelen, soms uit zichzelf, soms
na enige aansporing.
Met de overgebleven tegensputterende groepjes leerlingen ging de docent in
gesprek om hen te helpen weerstanden te overwinnen. Soms lukte dat, soms
gedeeltelijk of helemaal niet. De opmerking van de docent dat het zonde van
de energie is om zó oppervlakkig met leerstof bezig te zijn dat je er na een
paar weken niets meer van weet, maakte meestal weinig indruk. Ook
uitspraken zoals dat de geïnvesteerde tijd ruimschoots wordt terugverdiend
bij de voorbereiding van een proefwerk, dat je samen meer weet dan alleen
of dat je een planning moet beschouwen als een leidraad die altijd kan
worden bijgesteld als dat nodig is, bleken lang niet altijd overtuigend.
Als leerlingen recalcitrant bleven, probeerde de docent zich niet verder op te
dringen, met als argument dat een gesprek over hun aanpak pas zinvol zou
zijn op het moment dat er zich problemen voordeden. Ervaringen in het
verleden hadden geleerd dat er nu eenmaal ook leerlingen waren die goede
leerresultaten konden behalen door gebruik te maken van hun eigen
impliciete strategie zonder zich te bekommeren om bepaalde leeractiviteiten
of een planning.

In de loop van het schooljaar trad de docent bewust meer en meer op de
achtergrond om de leerlingen of groepjes bij het kiezen van een studie-
aanpak ruimte te geven voor eigen inbreng en het nemen van eigen
verantwoordelijkheid. Als leerlingen om begeleiding vroegen, liet de docent
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hen uiteraard niet in de kou staan. Als de docent de indruk had dat het
opstellen van een verantwoorde aanpak niet goed verliep of helemaal niet
meer gebeurde, werd een poging ondernomen om hen opnieuw te
stimuleren en te activeren.

Een soort driedeling werd steeds duidelijker waarneembaar. Er waren
groepjes die zich door de SWW blijkbaar aangesproken voelden en na
verloop van tijd er redelijk in slaagden een eigen verwerkingsstrategie op te
stellen. Het merendeel van de leerlingen bleef het maar moeilijk vinden,
ondanks hulp van de docent, maar was toch niet ongenegen om er iets van
maken. De derde categorie leerlingen liet zich helemaal niet door de SWW
inspireren, wilde het zo goed en zo kwaad als het ging zelf regelen (of
regelde helemaal niets) en duldde weinig bemoeienis van de docent.

De meeste groepjes werkten de strategiefase binnen een lesuur af waarna
met het verwerken van de leerstof werd begonnen. Voor de docent waren
deze lesuren inspannend en nogal zwaar door de intensieve contacten met
de leerlingen én het aantal groepjes (12 à 14), met als gevolg dat sommige
leerlingen of groepjes niet de aandacht kregen die ze misschien nodig
hadden.

FASE 3:   UITVOEREN VAN DE WERKZAAMHEDEN

Inzet tijdens de lessen
Aangezien er voor het verwerken van de leerstof geen klassikale door de
docent gestuurde lessen meer waren, hadden de leerlingen tijd nodig om hun
weg te zoeken om zelf aan de slag te gaan. Er waren, zeker in het begin,
groepjes die het rustig aandeden. Soms moesten groepjes zelfs gemaand
worden om toch maar eens te beginnen. Later in het schooljaar was er bij de
aanvang en tijdens het verloop van de lessen in het algemeen sprake van een
zelfde beeld: groepjes die hun biologiespullen pakten en aan de slag gingen en
bleven, leerlingen die eerst even wat wilden kletsen of iets voor een ander vak
moesten doen en daarna met biologie begonnen of omgekeerd en groepjes die
keer op keer moeite hadden om te starten en aan de gang te blijven. Er
ontstonden echter geen subgroepjes die zich kenmerkten door een bepaald
stereotiep gedrag. Het varieerde van les tot les, alhoewel de voor biologie
meer gemotiveerde leerlingen procentueel meer lestijd aan de leerstof
besteedden dan de minder serieuze en minder gemotiveerde leerlingen. Op
zich was het af en toe minder effectief gebruiken van lestijd niet zo’n
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probleem: als leerlingen bepaalde geplande werkzaamheden in de les niet
hadden afgewerkt, viel het onder hun eigen verantwoordelijkheid om dat op
eigen initiatief thuis alsnog te doen. Dat gebeurde dan meestal wel. Bij
sommige groepjes leidde de vraag naar het wegwerken van achterstanden zelfs
tot relevante discussies over eigen verantwoordelijkheid.

De meeste leerlingen vonden het wegvallen van de klassikale doceerlessen niet
onprettig, sommige zelfs een verademing. Ook waren er leerlingen die met de
geboden ruimte en vrijheid moeite hadden en aangaven weer terug te willen
naar de vertrouwde traditionele aanpak. Uit de gesprekjes met deze leerlingen
kwam naar voren dat ze het gevoel hadden te veel uit zichzelf te moeten doen
(een bepaalde mate van onzekerheid óf een soort luiheid) en dat er te weinig
ontsnappingsmogelijkheden waren (je werd vaak op de vingers gekeken). 

Samenwerken
Veel leerlingen konden maar moeilijk wennen aan het samenwerken in
groepsverband. Vanaf het begin hadden ze best door dat het niet ging om
gezellig binnen een groepje individueel te werken maar dat er samen moest
worden overlegd en dat ze bij elkaar te rade moesten gaan als iets niet duidelijk
was. Dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan. De meeste leerlingen bleven
toch min of meer onbewust volharden in een individualistische opstelling.
Een niet erg vaak voorkomend maar wel vervelend fenomeen was dat een
leerling in een groepje teveel ging leunen op de inspanningen van de ander. De
leerling die het eigenlijke werk deed, kwam dan met de klacht dat de ander
steeds alles overschreef en zelf niets uitwerkte. 
In de loop van het schooljaar ontwikkelde zich binnen een aantal groepjes het
samenwerkend leren in de betekenis van elkaar helpen en van elkaar leren in
positieve zin, maar er waren ongeveer even zoveel groepjes die er niet goed
in slaagden het samenwerkend leren enige inhoud te geven. 

Verwerken van de leerstof
De eerste keer ging het merendeel van de groepjes met de vorderingstabel als
hulpmiddel niet onwelwillend aan de slag, het ene groepje wat meer en het
andere wat minder overtuigd van het nut van de verschillende leeractiviteiten.
Er waren ook leerlingen die hun weerstand onverminderd demonstreerden
door bijvoorbeeld meer of minder opvallend met het biologieboek voor zich
weinig uit te voeren of alléén maar de vragen en opdrachten te maken. Hun
werd gevraagd toch maar aan de slag te gaan met het uitvoeren van
verschillende leeractiviteiten, met als argument dat ze moeilijk konden blijven
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volhouden dat het zinloos was zonder het eerst zelf eens uit te proberen. In
een later stadium zou de docent dan samen met hen op het nut van de
verschillende leeractiviteiten terugkomen. 

Gedurende het schooljaar namen de bedenkingen tegen de aanpak volgens de
vorderingstabellen bij een groot deel van de leerlingen geleidelijk af. Wel
ontstond er tegelijkertijd differentiatie in de manier waarop de leerstof werd
verwerkt én in de kwaliteit van de verwerkingsresultaten, afhankelijk van de
affiniteit met het vak biologie, eigen voorkeuren en talenten. Er waren
bijvoorbeeld leerlingen die naast het uitwerken van de vragen en opdrachten
(de leeractiviteit die iedereen uitvoerde) het maken van een begrippenlijst en
een uittreksel uit de paragrafen voldoende vonden. Anderen maakten alleen
maar schema’s en weer anderen voelden zich het prettigst bij het maken van
uitgebreide samenvattingen waarin de belangrijkste begrippen op de een of
andere manier werden gemarkeerd.

Bij sommige groepjes waren de resultaten van hun verwerkingsactiviteiten van
een behoorlijk niveau. Anderen ging het niet zo gemakkelijk af; deze
leerlingen behaalden, ondanks vaak grote inspanningen, maar povere
resultaten bij het uitvoeren van verschillende leeractiviteiten. Er waren ook
leerlingen die bleven volhouden dat het voor hen allemaal overbodig was en
zich beperkten tot het doorlezen van de teksten en het maken van de vragen
en opdrachten. Samenvattend kan worden gezegd dat veel groepjes de
bereidheid vertoonden en ook in staat waren om leerstof zich eigen te maken
op een manier die in vergelijking met voorgaande jaren minder oppervlakkig
was, waarbij in een aantal gevallen zelfs gesproken kon worden van een op
diepgang gerichte aanpak.

Begeleiden
• bij het samenwerken 
Het gebeurde nogal eens dat een individuele leerling tussendoor om uitleg
van leerstof of leeractiviteiten vroeg. Meestal reageerde de docent daarop met
de vraag of er onderling in het groepje al over was gesproken. Was dat niet
het geval dan werd de desbetreffende leerling consequent weer terug
gestuurd om dat alsnog te doen. Door deze aanpak werd geprobeerd de
leerlingen te activeren om het samenwerkend leren enige inhoud te geven. 
Wanneer leerlingen zich aan werkzaamheden onttrokken en een te groot
beroep deden op de groepsgenoot of -genoten, werden ze aangesproken op
hun verantwoordelijkheid. 
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• bij het verwerken van de leerstof 
Kwamen leerlingen er samen echt niet uit, dan werd in de vorm van een
leergesprek (soms zaten verschillende groepjes bij elkaar met hetzelfde
probleem) de nodige uitleg gegeven. Een essentieel uitgangspunt was dat de
docent op de vragen van de leerlingen nóóit meteen het expliciete antwoord
gaf, maar eerst probeerde hen aan het denken te zetten door een hint te
geven, te verwijzen naar bijvoorbeeld een ander gedeelte van het hoofdstuk
of een wedervraag te stellen. Door de leerlingen zelf te laten sturen kon de
docent veel beter inspelen op hun behoeften waardoor dergelijke
leergesprekken met kleine groepen in het algemeen uiterst effectief waren.
Door de onderlinge interactie werden misvattingen en misconcepties
gemakkelijker onderkend en ontzenuwd. Daarbij kregen de leerlingen die zich
in een volle klas minder snel zouden uiten de kans om zich gemakkelijker te
doen gelden. De docent kreeg vaak het gevoel leerlingen echt een beetje
verder op weg te hebben geholpen. 
Soms rees tijdens een leergesprek het vermoeden dat de naar voren gebrachte
problemen met de leerstof wel eens iets te maken zouden kunnen hebben
met een veel te oppervlakkige verwerking. Als leerlingen bijvoorbeeld weinig
respons vertoonden wanneer de docent doorvroeg of hints gaf, was dat bijna
altijd aanleiding om eerst te informeren naar hun manier van werken voordat
er verder aandacht werd geschonken aan de leerstof. Bleek er inderdaad
sprake te zijn van een ondermaatse verwerking, dan werden de leerlingen
opnieuw aan het werk gezet om dat te verbeteren. 

Deze manier van omgaan met leerstof en aanpak van het vak had voor de
docent een duidelijke meerwaarde, zeker als bleek dat de inspanningen
vruchten afwierpen en leerlingen waarneembaar in positieve zin met het vak
biologie bezig waren en vooruitgang boekten. Wel werd er een behoorlijk
beroep gedaan op flexibiliteit en vakkennis. De verschillende groepjes
leerlingen hadden immers niet hetzelfde werktempo en ook de voorgelegde
problemen waren bij elk groepje weer anders. Het was niet meer mogelijk de
lessen voor te bereiden en te structureren zoals voorheen.
Van de andere kant was het soms frustrerend dat sommige groepjes als het
ware niet vooruit te branden waren en zich ondanks de nodige gesprekjes en
aandacht niet echt lieten helpen. Daarbij kwam het nogal eens voor dat de
minder getalenteerde leerlingen door de grootte van de klassen en tijdgebrek
niet altijd adequaat geholpen konden worden, hetgeen een gevoel van
onmacht teweegbracht.
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FASE 4:   EVALUEREN

Vooral de informele en niet geplande gesprekjes tussendoor waren voor veel
leerlingen vaak waardevolle leermomenten en droegen ertoe bij dat ze op de
rails bleven of er weer op werden gezet.

Aftekenen van een leerstofblok
Het aftekenen van de leerstofblokken was bedoeld om de vinger aan de pols
te houden. De intentie was om met een groepje de resultaten van de
verschillende uitgevoerde leeractiviteiten na te lopen en aan te geven wat
goed en wat minder goed uit de verf was gekomen, met andere woorden wat
de sterke en zwakke kanten waren. Daarbij was het belangrijk om de
leerlingen aan de hand van hun eigen materiaal zelf te laten ontdekken in
hoeverre er sprake was van diepgang en inzicht wat betreft de doorgewerkte
biologie-onderwerpen.
Ondanks de afspraak dat groepjes vooraf moesten intekenen en ondanks de
limiet van zes groepjes per les, verliep in de praktijk het bespreken van de
leerstofblokken in veel gevallen niet zoals de docent het graag zou willen.
Vooral door tijdgebrek was het vaak niet mogelijk om het werk van de
leerlingen zowel in positieve als negatieve zin uitgebreid te becommentariëren,
laat staan een groepje leerlingen zicht te laten krijgen op de kwaliteit van hun
studievaardigheden en biologische kennis. Het aftekenen beperkte zich dan
noodgedwongen tot het vluchtig doornemen van de schriftelijke bewijzen van
de verschillende uitgevoerde leeractiviteiten. Toch kreeg de docent meestal wel
een beeld van de kwaliteit van het aangereikte materiaal en als er wat meer
tijd was ook een indruk van de vakinhoudelijk kennis.
Was naar het oordeel van de docent de leerstof voldoende verwerkt, dan werd
dat gehonoreerd met studiepunten. Soms was de kwaliteit van het getoonde
materiaal en de vakinhoudelijke kennis echt onder de maat. Het groepje werd
dan weggestuurd met de opdracht de nodige verbeteringen aan te brengen.
Het was opvallend dat leerlingen nooit mopperend vertrokken. Ze begrepen
heel goed dat studiepunten niet zomaar gratis werden weggegeven, maar
verdiend moesten worden door kwalitatief redelijk werk. 

Dat de behaalde studiepunten naast de resultaten van de leerstoftoetsen ook
meetelden voor de bepaling van het rapportcijfer, was voor veel leerlingen een
extra prikkel om hun weerstand tegen verschillende leeractiviteiten te laten
varen en zich wat intensiever en minder oppervlakkig met leerstof bezig te
houden dan gebruikelijk. Ook waren er zo nu en dan groepjes die, ondanks de
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opgelegde verplichting, er bewust voor kozen een of meerdere
leerstofblokken niet af te laten tekenen en dus ook geen studiepunten te
incasseren. Wel werden deze leerlingen steevast aangesproken op hun eigen
verantwoordelijkheid. 

Besprekingsles
De klassikale besprekingsles ter afronding van een hoofdstuk uit het
biologieboek was bedoeld om achteraf nog eens de grote lijnen te
accentueren, de puntjes op de i te zetten en er eventueel nog iets extra’s aan
toe te voegen. Zowel voor de docent als voor de leerlingen was het een fijne
les omdat de leerlingen nu mee konden praten en denken over onderwerpen
waar ze al redelijk in thuis waren. Er was dan ook vaak sprake van
behoorlijke interactie. Wel bleef de docent door zijn vakkennis de sturende
factor tijdens deze les.
Voor veel leerlingen betekende de besprekingsles vooral het verdiepen van
hun inzicht in de samenhang. Ook bestond de mogelijkheid om hetgeen hun
was ontgaan bij het verwerken van de leerstof alsnog te repareren, alhoewel
het niet de bedoeling was uitgebreid in te gaan op details. Als de docent te
horen kreeg dat alles toch nog wat duidelijker was geworden, gaf dat altijd
voldoening. 

Leerprestaties
In het algemeen waren de resultaten van de leerstoftoetsen vergelijkbaar met
die van de 4-vwo-leerlingen in voorgaande jaren, in ieder geval niet beter of
slechter. Hetzelfde gold voor de rapportcijfers die nu waren samengesteld uit
de resultaten van de toetsen en de studiepunten die werden gegeven voor
het procesmatige aspect.
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3.3 UITVOEREN VAN DE PROJECTEN

Vóórdat met het eerste project werd gestart, werden de groepjes aan de
hand van vragen geconfronteerd met de drie projectonderdelen en in grote
lijnen inhoudelijk wegwijs gemaakt in de uit te voeren werkzaamheden en de
daarbij horende procedures. 

FASE 1:   ORIËNTEREN

Door de aangeboden onderwerpen met de daarbij horende oriënterende
activiteiten, zoals het lezen van een artikel of het bekijken van een video (zie
nogmaals bijlage B), werden de leerlingen op weg geholpen om met de groep
een voor hen geschikt onderwerp te kiezen. (Een eigen onderwerp kiezen
buiten het aanbod was in principe mogelijk, maar bleek voor leerlingen toch
een stap te ver.) De meeste groepjes maakten vlot een keuze, vooral
gebaseerd op interesse en/of nieuwsgierigheid. Soms vroegen leerlingen om
wat extra achtergrondinformatie. Met de enkele groepjes die maar niet
konden beslissen omdat er voor hen niets interessants bij was, ging de
docent in gesprek om het maken van een keuze te vergemakkelijken en te
stimuleren. 

In het algemeen hadden de leerlingen weinig problemen met het uitvoeren
van de activiteiten om zich op het gekozen onderwerp te oriënteren. Wel
werd door de docent regelmatig verwezen naar de SWW, omdat procedures
en aanwijzingen voor het uitvoeren van de werkzaamheden niet goed waren
gelezen. Ook hadden sommige groepjes hun planning voor het gebruiken van
een video-afspeelapparaat niet goed op elkaar afgestemd (er waren helaas
maar twee apparaten in een afgesloten ruimte bij het biologielokaal
beschikbaar).
Omdat in een vrij korte periode nagenoeg alle groepjes zich met de
oriënterende activiteiten bezig hielden, hadden de docent en de TOA hun
handen vol aan het beschikbaar stellen en aanvullen van het materiaal, zoals
de gekopieerde artikelen, de videofilms en de bijbehorende vragenlijsten.

FASE 2:   KIEZEN VAN EEN STRATEGIE

Werkplan
Als de oriënterende activiteiten waren afgesloten, begon een groepje met het
opstellen van het werkplan voor het onderzoek. De leerlingen gingen zelf aan
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de slag om volgens de aanwijzingen in de SWW hun vraagstelling(en) te
formuleren, de daaraan gekoppelde onderzoeksopzet al enigszins te
doordenken, de relevante werkzaamheden te inventariseren en deze in een
overzichtelijk tijdschema te plaatsen.

Samenwerken
Naast Samen aan dezelfde opdracht werken kozen de meeste groepjes bij het
voorbereiden, uitvoeren en de verslaglegging van het onderzoek voor Werken
met een taakverdeling wanneer de situatie daar om vroeg, zoals bij het
doorlezen van informatiemateriaal en het maken van het verslag. 

Begeleiden
Voor het uitvoeren van een onderzoek is het opstellen van een gedegen
werkplan van cruciaal belang. Daarom werd deze activiteit door de docent
nauwlettend gevolgd, te meer daar de leerlingen in het algemeen (nog) niet
over de vereiste vaardigheden beschikten. De twee grootste problemen
waren het helder en correct formuleren van de vraagstelling(en) en het vooraf
inventariseren en plannen van de noodzakelijke werkzaamheden. 
Als een groepje vastliep bij bepaalde onderdelen van het werkplan, nam de
docent het initiatief om bijvoorbeeld hun creativiteit te prikkelen, te helpen
bij het formuleren van de vraagstelling(en) door het geven van suggesties, het
onderzoek af te bakenen of te helpen de verschillende werkzaamheden in
beeld te krijgen. Er waren naast groepjes die in eerste instantie bemoeienis
van de docent niet nodig hadden ook groepjes die lieten blijken het niet
nodig te vinden. 

Om te voorkomen dat leerlingen zómaar aan een onderzoek begonnen, was
in de SWW de verplichting opgenomen om het werkplan eerst met de docent
te bespreken en af te laten tekenen, waarmee tevens studiepunten waren te
verdienen. Het werd dan kritisch bekeken en becommentarieerd. Als het
nodig was, gaf de docent aan het groepje aanwijzingen om onderdelen van
het werkplan bij te stellen en/of aan te vullen. Soms lieten leerlingen om
welke reden dan ook na (soms vergaten ze het zelfs) het werkplan aan de
docent voor te leggen. Ze werden dan alsnog ter verantwoording geroepen
en gewezen op het belang van een goed werkplan.
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FASE 3:   UITVOEREN VAN HET ONDERZOEK

Inzet
Ook nu waren er, evenals bij het verwerken van de leerstof, verschillen waar
te nemen tussen de groepjes. Naast de enkele groepjes die er zeer positief
uitsprongen, waren er ook die het erg gemakkelijk opnamen, uitstelgedrag
vertoonden en zich ondanks aansporingen van de docent er met minimale
inspanningen van afmaakten. De meeste groepjes stonden echter welwillend
tegenover het uitvoeren van een onderzoek en wilden er ook echt iets van
maken. 
In veel gevallen nam het enthousiasme tijdens het uitvoeren van de
werkzaamheden aanzienlijk toe. Dat gebeurde vooral nadat er geheel nieuwe
ervaringen waren opgedaan door bijvoorbeeld contacten met deskundigen
buiten de school en/of de actualiteit en authenticiteit van het gekozen
onderwerp. 

Samenwerken
Binnen de groepjes werd afgesproken welke werkzaamheden samen en welke
door leerlingen afzonderlijk zouden worden uitgevoerd (werken met een
taakverdeling). In het algemeen hielden de leerlingen zich goed aan de
onderling gemaakte afspraken.
Als er problemen in de samenwerking ontstonden, waren de meeste
leerlingen in staat om de desbetreffende groepsgenoot ter verantwoording te
roepen, te corrigeren of aan te sporen. In een enkel geval kwam het voor dat
een leerling door misplaatste solidariteit de groepsgenoot die consequent de
afspraken niet nakwam de hand boven het hoofd hield. Deze leerlingen
kwamen dan echt in de problemen doordat werkzaamheden steeds werden
uitgesteld en de docent te laat werd ingeschakeld.

Plannen
Evenals het maken van een planning voor het verwerken van de leerstof uit
het biologieboek, leverde ook het plannen van de werkzaamheden voor het
onderzoek de nodige problemen op. Ook nu was het voor leerlingen moeilijk
om omvang en tijdsduur in te schatten van de verschillende werkzaamheden.
Vooral als de deadline van het projectverslag naderde, werd dat duidelijk. 

Uitvoeren van de werkzaamheden
Nadat het werkplan was besproken en goedgekeurd, gingen de leerlingen aan
de slag. Ondanks enkele startprobleempjes vonden de groepjes in het
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algemeen hun weg. Wel waren er groepjes die het uitvoeren van een
onderzoek niet zo gemakkelijk afging, evenals groepjes die in dit verband
creatiever waren en over meer capaciteiten beschikten.
Het was de groepjes toegestaan om op eigen initiatief op een andere locatie
en een ander tijdstip aan het project te werken dan in het biologielokaal
tijdens de biologielessen. Om bijvoorbeeld informatie te zoeken of aan het
verslag te werken, zochten de leerlingen binnen de school vaak de mediatheek
en/of het ICT-lokaal op. Eveneens bestond de mogelijkheid om buiten de
school contacten te leggen voor een interview met een deskundige of het
afleggen van een bezoek aan een instelling. Het kwam zelfs voor dat leerlingen
veel vrije tijd aan het onderzoek besteedden wanneer ze bijvoorbeeld een
enquête onder familieleden of in het centrum van de stad wilden houden.
Vooral in de periode dat het onderzoek werd uitgevoerd, waren groepjes dus
afwisselend afwezig tijdens de biologielessen. De leerlingen die wel in het
biologielokaal aanwezig waren, werkten door aan de reguliere leerstof uit het
leerboek of hielden zich bezig met het voorbereiden van het onderzoek, het
uitwerken van resultaten of het maken van het verslag. 
Onvermijdelijk werd soms een beroep gedaan op de vrije tijd van de
leerlingen als ze in tijdnood kwamen om het onderzoek af te werken en het
verslag te maken Voor bepaalde werkzaamheden bleek vaak veel meer tijd
nodig te zijn dan de leerlingen in eerste instantie dachten. 

Begeleiden
• betreffende de inzet
De meeste leerlingen vertoonden een redelijke tot goede inzet waardoor extra
activering en stimulering meestal overbodig waren. Er waren ook enkele
groepjes die het uitvoeren van projecten om uiteenlopende redenen (variërend
van gebrek aan motivatie tot onzekerheid) maar niets vonden. Na een gesprekje
met de docent gingen de desbetreffende leerlingen meestal alsnog aan de slag.
Als leerlingen echt niet wilden, was daar in het algemeen weinig aan te doen. Ze
voerden het project wél uit, maar het resultaat was er dan ook naar.

• bij het samenwerken 
Binnen de meeste groepjes werd behoorlijk samengewerkt. Voor de leerlingen
bood het uitvoeren van een onderzoek blijkbaar intrinsiek meer mogelijkheden
om samen te werken dan het verwerken van de reguliere leerstof.
Wanneer zich problemen voordeden, had dat vooral te maken met een
groepsgenoot die zich aan werkzaamheden onttrok. Doordat leerlingen dat
in eerste instantie goed verborgen konden houden, had de docent vaak niets
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in de gaten. Als duidelijk werd dat er aan de samenwerking echt iets
schortte, konden de leerlingen meestal weer bij elkaar worden gebracht door
samen om tafel te gaan zitten en de moeilijkheden bespreekbaar te maken.
Soms bleek het in de persoonlijke sfeer zó te botsen dat er niets anders op
zat om de leerlingen te adviseren ieder apart verder te gaan en te proberen
er toch nog iets van te maken. 

• bij het uitvoeren van de werkzaamheden
Als in een groepje de trein niet alleen op de rails stond maar ook reed, was
inhoudelijke of procesmatige begeleiding nauwelijks nodig. Wanneer
leerlingen om begeleiding vroegen als ze waren vastgelopen bij het opzetten
of uitvoeren van het onderzoek of als naar het gevoel van de docent
begeleiding op zijn plaats was, werd altijd eerst even teruggekoppeld naar het
werkplan voordat de vragen en problemen inhoudelijk werden besproken. 

Doordat leerlingen ook buiten het biologielokaal en buiten de reguliere
biologielessen aan het onderzoek werkten, was het niet altijd even duidelijk
of de werkzaamheden goed verliepen. Om toch enig zicht te houden op de
vorderingen van de leerlingen informeerde de docent tussendoor en tijdens
het (verplicht) vooraf doorspreken van de vragen voor een interview of een
enquête naar de stand van zaken. 
Naast inhoudelijke en procesmatige begeleiding kregen leerlingen ook
suggesties en aanwijzingen bij het volgen van procedures, zoals het regelen
van lesvrijstelling om een bezoek buiten school af te kunnen leggen met
behulp van de zogenaamde lesvrijstellingsformulieren, het zoeken van extra
informatie of het leggen van externe contacten.
Als leerlingen zich niet aan hun eigen planning hielden, kon de docent daar
in het algemeen weinig aan doen. Meestal was er een oplossing te vinden
door samen na te lopen wanneer het onderzoek kon worden uitgevoerd of
wanneer thuis bij een van de leerlingen een eindspurt gemaakt zou kunnen
worden om bijvoorbeeld het verslag op tijd klaar te hebben.

Ondanks het overdragen van verantwoordelijkheden aan de leerlingen, de in
positieve zin veranderde gezagsverhouding en het ontbreken van
ordeproblemen was het begeleiden van de leerlingen zowel bij het
verwerken van de leerstof als bij het uitvoeren van de projecten zeker niet
minder inspannend en vermoeiend dan het traditionele doceren. Dat had
voornamelijk te maken met de groepsdynamiek en de diversiteit van de op te
lossen problemen, zowel inhoudelijk als procedureel. De leerlingen werkten
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ontegenzeglijk harder dan voorheen gebruikelijk was, maar dat wilde niet
zeggen dat de docent minder in actie hoefde te komen, integendeel. Soms
moest er op wel tien plaatsen tegelijk hulp worden geboden. Dan werd ook
in alle omvang de beperking van de grootte van de klassen duidelijk. De
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het eigenlijk ondoenlijk was om groepen
van 25 tot 32 leerlingen zó te coachen en te begeleiden dat niemand te kort
werd gedaan.

FASE 4:   EVALUEREN

Projectverslag
Het belangrijkste evaluatie-instrument was het projectverslag. Hoewel veel
leerlingen zich verkeken op de tijd die nodig was om het verslag te maken en
in tijdnood kwamen, waren de projectverslagen in het algemeen goed
verzorgd en inhoudelijk van redelijke kwaliteit. Zelden voldeed een verslag
niet aan de gestelde eisen en was het echt onder de maat. Aan de andere
kant waren er ook verslagen die vanwege hun bijzondere kwaliteit (een goed
doordacht en goed uitgevoerd onderzoek) werden gehonoreerd met het
maximale aantal studiepunten. De desbetreffende leerlingen waren daar trots
op, maar ook de docent was enthousiast over dergelijke resultaten en liet dat
dan ook blijken. 
Na het beoordelen van de verslagen en het toekennen van de studiepunten
werden de sterke en zwakke kanten toegelicht en met de leerlingen
besproken. Een van de opvallendste zwakke punten was dat veel leerlingen
(groepjes) problemen hadden met het formuleren van de juiste conclusie(s)
en dus met het aangeven van wat ze feitelijk hadden ontdekt. Dit werd een
belangrijk aandachtspunt voor de toekomst. 

HET TWEEDE PROJECT

Wat het tweede project tijdens het derde trimester betreft, gelden dezelfde
opmerkingen als hiervoor. Wel verliep alles vlotter en regelden de meeste
groepjes hun zaakjes in het algemeen effectiever en efficiënter. De leerlingen
hadden door het uitvoeren van het eerste project de nodige ervaringen
opgedaan en waren nu beter bedacht op valkuilen en problemen. In het
algemeen waren de resultaten van het tweede project dan ook wat beter.
Vooral de groepjes leerlingen die voor het eerste project aan de lage kant
hadden gescoord, presteerden de tweede keer beter.
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Eind januari, een mooie winterse dag, de zon schijnt. Donderdag het

derde uur. Klas 4 C staat op het rooster, een grote groep van dertig leerlingen. Ze

komen binnen, gaan in de door henzelf gevormde groepjes bij elkaar zitten en

pakken hun spullen die ze op dat moment nodig hebben. Hoofdstuk 3 uit het

biologieboek, het eerste hoofdstuk van het tweede trimester, is twee weken

geleden met een toets afgerond en besproken. De meeste groepjes zijn al

behoorlijk gevorderd met hoofdstuk 4 en werken daar verder aan. Andere

groepjes gaan verder met hun werkzaamheden voor het onderzoek van het

project. De deur van het biologielokaal blijft open.

“Meneer, we gaan eerst naar het computerlokaal om de enquête die u

hebt goedgekeurd uit te werken en verder voor te bereiden,” roepen Frank en

Tom. “Als we nog tijd over hebben, komen we terug en gaan we verder met

hoofdstuk 4”. “Oké,” zeg ik. Nicole, Nienke en Lianne zeggen dat ze naar de

mediatheek willen om nog wat extra literatuur en informatie te zoeken over

“zwangerschap en bevalling”, hun projectonderwerp. “Ga maar, maar kom je wel

even melden als jullie daar klaar zijn,” is mijn antwoord.

“Jeroen en Ad, zouden jullie niet eens met biologie beginnen?”. “Ja

meneer, we gaan zo verder met hoofdstuk 4, maar eerst moet ik Ad nog wat

uitleggen over die grafieken voor het wiskundeproefwerk dat we morgen

hebben”. “Oké, maar niet te lang, hè”.

“Meneer kunt u dadelijk even komen helpen? Van dit stukje over het

afweersysteem begrijpen we niet zo veel,” zegt Dennis. “Ja ik kom zo bij jullie.

Gerben en Marco, als ik bij Dennis en Marijn ben geweest, komen jullie dan bij

mij voor het aftekenen van het leerstofblok? Jullie hebben ingetekend voor deze

les. En jullie, Louise en Babette, staan als tweede groepje genoteerd. Niels, hier

liggen de antwoordboeken. Als jullie die nodig hebben, moet je even laten zien

dat jullie de vragen en opdrachten hebben gemaakt.”

“Dennis en Marijn, wat begrijpen jullie wél van dit stukje over het

afweersysteem?” “Niet zoveel, meneer.” “Wat hebben jullie gedaan om er een

beetje zicht op te krijgen?” “Eigenlijk nog niet zoveel, we hebben het stukje

alleen maar doorgelezen en toen snapten we er al niks meer van.” “Dan hebben

jullie mij er wel erg snel bijgehaald. Ik denk dat het verstandiger is om eerst zelf

alles eens goed op een rijtje te zetten. Vooral bij zo’n moeilijk onderwerp is het

belangrijk om een goede begrippenlijst te maken en te proberen orde in de
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chaos te scheppen door een schema te maken. Als jullie zover zijn en dan nog

problemen hebben, kom ik je verder helpen.” 

“Gerben en Marco, komen jullie? Laat maar eens zien wat jullie hebben

uitgewerkt. Ik zie hier dat jullie maar drie kernbegrippen hebben genoteerd, is

dat niet wat weinig?” “Meneer, het was allemaal zo duidelijk, dus hebben we

verder niks opgeschreven.” “Leg dit schema eens uit, ik kan het toch niet

helemaal volgen.” Na enige pogingen: “Ja, het is toch niet zo duidelijk, blijkbaar.

Nou snappen we het zelf ook niet meer.” “ Zouden jullie niet het een en ander

aanvullen en het nog eens wat beter en minder oppervlakkig doorwerken? Kijk

dan nog eens goed naar de afbeeldingen drie bladzijden terug, die kunnen jullie

op weg helpen en als jullie denken het beter te begrijpen dan zijn jullie welkom.”

Vervolgens komen Louise en Babette voor het aftekenen van het

leerstofblok. Alles lijkt voortreffelijk in orde. Ook de antwoorden op een paar

gerichte vragen geven aan dat de dames het begrijpen. Het leerstofblok wordt

afgetekend en de studiepunten genoteerd.

“Meneer, we hebben gebeld met het Radboudziekenhuis in Nijmegen,”

zeggen Tessa, Evelien en Janneke. “We mogen volgende week vrijdagmorgen

komen praten met iemand die veel afweet van de IVF-methode.” “Geweldig,

vergeten jullie dan niet de lesvrijstellingsformulieren in te vullen en zorgen jullie

ervoor de volgende les met mij de vragenlijst voor het interview even door te

nemen?” 

“Meneer, we lopen met de planning vast,” zegt Karin. “Leg eerst maar

eens uit wat er aan de hand is.” Het probleem was gemakkelijk op te lossen, ze

hadden verkeerd op het annogram gekeken en zich twee weken vergist. Het

loopt tegen het einde van de les. Frank en Tom komen zich even melden en laten

zien dat ze goed zijn opgeschoten. Nicole, Nienke en Lianne zijn wat

teleurgesteld. In de mediatheek hebben ze geen nieuwe dingen kunnen vinden

en ze besluiten in de stadsbibliotheek verder te zoeken. “Mogen we dat de

volgende les doen, meneer, het is dan het laatste lesuur van de dag.” Ze mogen

en ik teken dat aan. Dan gaat de zoemer. De leerlingen pakken hun spullen weer

in en verdwijnen in het geroezemoes. “Tot de volgende keer, dag meneer,”

roepen er een paar en ik ga op weg naar de personeelskamer voor een kopje

koffie. 
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4.1. HET PROBLEEM BENOEMD

Het wetenschappelijk onderzoek naar de aard van het fenomeen leren bij de
mens en naar strategieën om effectief leren te bevorderen is in de afgelopen
vier decennia in een stroomversnelling geraakt. Door accumulatie en
integratie van onderzoeksresultaten van verwante disciplines is er een
evolutionaire ontwikkeling op gang gekomen die een rijk scala aan
samenhangende en consistente inzichten over het menselijk denken en leren
en het ontwikkelen van competenties aan het licht heeft gebracht. Hoewel
veel onderwijsgevenden hier wellicht anders over denken, wordt met opzet
niet gesproken over een revolutionaire ontwikkeling. Er is geen sprake van
een omwenteling waarbij het oude wordt afgedankt, maar veeleer van een
geleidelijk uitbreiden en verbeteren van al dan niet heroverwogen bestaande
kennis (zie bijvoorbeeld Shulman, 2001) met nieuwe wetenschappelijke
inzichten. Oud en nieuw blijken elkaar eerder aan te vullen dan uit te sluiten
(vergelijk Bransford, Brown & Cocking, 2000). 

De huidige wetenschappelijke inzichten en opvattingen die het menselijk denken en
leren betreffen, behoren consequenties te hebben voor de dagelijkse onderwijspraktijk,
met name voor de inhoud van de curricula, de didactische werkvormen, het beoordelen
van leerlingen, de organisatie van de leeromgeving en de rol van de docent.

Mede door de min of meer traditionele afstand tussen wetenschap en
onderwijspraktijk verlopen de beoogde veranderingsprocessen op het niveau
van de dagelijkse gang van zaken in de klas echter tamelijk moeizaam. In het
algemeen hebben praktiserende docenten geen helder en consistent beeld
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van de theoretische en praktische betekenis van moderne
onderwijspsychologische inzichten en recente leertheorieën. Meestal komen
zij alleen incidenteel, indirect en impliciet in contact met wetenschappelijke
onderzoeksresultaten via bijvoorbeeld vernieuwde lesmethoden,
studiedagen, nascholingscursussen en de media, al dan niet ondersteund
door het schoolmanagement. De actuele onderwijspraktijk stemt vaak weinig
overeen met en is soms zelfs tegenstrijdig te noemen aan hetgeen in de
wetenschap bekend is over effectief leren (Bransford e.a., 2000; Donovan,
Bransford & Pellegrino, 2000).

In dit licht gezien zijn onder andere de opmerkingen van Boersma en
Schermer (2001) over de problemen in het huidige Nederlandse biologie-
onderwijs tekenend. Zij constateren een discrepantie tussen de moderne
wetenschappelijke inzichten over leren en de dagelijkse onderwijspraktijk in
de klas. Vanuit de wetenschap is de afgelopen jaren steeds duidelijker
geworden dat een traditionele aanpak, waarbij leerstofoverdracht centraal
staat en toetsing sterk op memoriseren en reproduceren is gericht, niet
voldoende is om effectief leren te bevorderen. Leerlingen dienen ook de kans
te krijgen om zelf binnen specifieke contexten kennis betekenisvol op te
bouwen en zelf verantwoordelijk te worden voor hun eigen leerproces. 
De reguliere biologieprogramma’s sporen niet met deze onderwijskundige
idealen die een belangrijke rol spelen binnen de Basisvorming
(Procesmanagement Basisvorming, 1993a en b) en Tweede Fase (Stuurgroep
Profiel Tweede Fase Voortgezet Onderwijs, 1994). Momenteel moeten
biologiedocenten nog steeds werken met examenprogramma’s en
leermethoden (althans voor een groot gedeelte) die stammen uit de periode
waarin de traditionele aanpak relevant werd geacht. In het perspectief van de
moderne wetenschappelijke inzichten zijn deze programma’s te overladen
(diepgang is nauwelijks mogelijk), is verticale en horizontale samenhang tussen
de onderdelen te gering, zijn veel onderwerpen voor leerlingen weinig relevant
en zijn er aansluitingsproblemen tussen de verschillende fasen in de
schoolloopbaan. Een substantiële vooruitgang kan alleen worden geboekt
wanneer biologen erin slagen het biologiecurriculum te herzien én in zijn
totaliteit én gebruik makend van recente onderwijskundige inzichten (vergelijk
Van den Akker & Terwel, 2001).

Daarnaast blijkt actuele en expliciet wetenschappelijke informatie voor
docenten vaak ontoegankelijk waardoor deze moeilijk op waarde is te
schatten voor de eigen onderwijspraktijk en nagenoeg onbruikbaar is als
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leidraad voor veranderingen en aanpassingen van het dagelijks werk in de
klas. Het zijn overigens de onderzoekers zelf die (onbewust) deze drempel
opwerpen, waardoor veel richtinggevende literatuur ongelezen blijft: 

• Vaak wordt weinig rekening gehouden met de sleutelpositie die
docenten innemen in de dagelijkse onderwijspraktijk.

The concern of researchers for the validity and robustness of their work, as well as
their focus on underlying constructs that explain learning, often differ from the focus
of educators on the applicability of those constructs in real classroom settings with
many students, restricted time, and a variety of demands (Donovan e.a., 2000, p. 6).

• Het komt veelvuldig voor dat het wetenschappelijk taalgebruik niet
aansluit bij de taal van de praktiserende docenten.  

Ook de aansluiting tussen vraag en aanbod is niet optimaal. Onderzoekers
stellen zich in het algemeen onvoldoende dienstbaar op om docenten te
ondersteunen met onderzoek dat primair is gericht op het oplossen van
problemen die in de onderwijspraktijk als bijzonder relevant worden
beschouwd. Hoewel docenten door praktijkervaring, intuïtie en gezond
verstand in staat zijn veel problemen in het onderwijs zelf aan te pakken,
zorgt de toenemende werkdruk van het leraarsambt ervoor dat daar steeds
minder tijd en energie voor over blijft. Een steuntje in de rug vanuit de
wetenschap zou meer dan welkom zijn.

Veel docenten hebben dan ook weinig binding met de onderwijswetenschappen
en -wetenschappers en hebben niet het gevoel dat die van fundamentele
betekenis kunnen zijn voor hun werkzaamheden in de klas, een realiteit die
al langer bekend is (Fleming, 1988). Meer dan ooit is de vraag actueel op
welke wijze de moderne wetenschappelijke inzichten over leren kunnen
worden geïntegreerd in de dagelijkse onderwijspraktijk. 

4.2 MOGELIJKE OPLOSSINGEN

Ongetwijfeld wordt een belangrijke stap gezet wanneer de onderzoeker en
de docent er in slagen op één lijn, één golflengte te komen. Als beiden
elkaars taal leren spreken en begrijpen ontstaat er een gemeenschappelijke
basis om ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid gezamenlijk bij te
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dragen aan het ontwikkelen van competenties van leerlingen door het
bevorderen van efficiënt en effectief studeren. 
Ten tweede dient de onderzoeker in samenwerking met de docent bereid te
zijn om op klassenniveau haalbare wetenschappelijke experimenten op te
zetten en te begeleiden en dient de docent bereid te zijn daaraan mee te
werken. Tegelijkertijd zal een levendige discussie tussen de man of vrouw
met de praktijkervaringen en de wetenschappelijke onderzoeker of
onderzoekster bij voortduring noodzakelijk blijven omdat kant-en-klare
oplossingen niet bestaan en om te vermijden dat er onrealistische en te
ambitieuze projecten worden opgezet. 

In dit verband is de naam van de helaas te vroeg overleden Amerikaanse
onderwijspsychologe Ann L. Brown (1943-1999), verbonden aan de University
of California, Berkeley, van bijzondere betekenis. Ann Brown was een van de
pioniers die het belang inzag(en) van het slaan van een brug tussen de
wetenschap en de onderwijspraktijk op de scholen, waarbij zij afstand nam
van traditionele academische standaarden. Zij was een warm voorstander van
zogenaamde design-experiments om het onderwijs te verbeteren, een type
experimenteel onderzoek waarbij onderwijswetenschappers en docenten
gezamenlijk interventies bedenken, in de praktijk uitproberen en nagaan wat
de effecten zijn. Haar artikel uit 1992 over interveniërend en ontwerpgericht
onderzoek in de klas begint als volgt:

The lion’s share of my current research program is devoted to the study of learning in
the blooming, buzzing confusion of inner-city classrooms. My high-level goal is to
transform grade-school classrooms from work sites where students perform assigned
tasks under the management of teachers into communities of learning and
interpretation, where students are given significant opportunity to take charge of
their own learning. (………) As a design scientist in my field, I attempt to engineer
innovative educational environments and simultaneously conduct experimental studies
of those innovations. This involves orchestrating all aspects of a period of daily life in
classrooms, a research activity for which I was not trained. My training was that of a
classic learning theorist prepared to work with “subjects” (rats, children, sophomores),
in strictly controlled laboratory settings (p. 141).
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In een kort In memory of (Bransford e.a., 2000) wordt zij door haar collega’s
veelzeggend herdacht:

Scholar en Scientist
Champion of Children and Those Who Teach Them

Whose Vision It Was to
Bring Learning Research

into the Classroom

Van den Akker (1996) geeft in zijn intreerede een vergelijkbare suggestie om
ontwikkelingen in het onderwijs in Nederland te stimuleren door gebruik te
maken van design-experimenten:

Het landschap van onderwijsonderzoek in ons land wordt gedomineerd door enerzijds
een grote variatie aan kleinschalig, experimenteel gericht onderzoek en anderzijds
veel volgend, grootschalig maar tamelijk inhoudsarm beleidsonderzoek. Beide soorten
hebben zo hun eigen verdiensten, maar slechts een twijfelachtige relevantie voor
onderwijsontwikkeling. Meer directe en constructieve bijdragen zijn te verwachten van
wat ik zou willen aanduiden als de derde weg: meer interveniërend en ontwerpgericht
onderwijs. Het zal u niet verbazen dat ik vooral mijn hoop vestig op het ontwerpen en
beproeven van exemplarisch materiaal voor docenten, inclusief daarmee verbonden
scenario’s voor vakdidactische professionalisering van docenten. Zulk onderzoek dient
te geschieden in intensieve samenwerking met docenten in ontwikkelnetwerken
rondom bepaalde vakken (p. 16).

Ook kan het initiatief voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek
uitgaan van praktiserende docenten die in de dagelijkse onderwijspraktijk
bezig zijn met het ontwikkelen en uitproberen van nieuwe ideeën. Deze
dissertatie is daar een voorbeeld van. Van wie het initiatief ook uitgaat,
wanneer docenten uit de onderwijspraktijk en onderwijswetenschappers
samen binnen een vakgebied nieuwe ideeën ontwikkelen, in de praktijk
uitproberen en toetsen, ontstaat een ideale voedingsbodem om moderne
wetenschappelijke inzichten over leren op een haalbare manier in de
dagelijkse onderwijspraktijk te integreren. In dit verband kan worden
gewezen op een extra stimulans die ongetwijfeld ontstaat wanneer het
onderwijskundig onderzoek meer dan nu gebruikelijk is, wordt verbonden
met de opleiding en nascholing van docenten, zoals dat wordt nagestreefd in
zogenaamde schools-of-education. 
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Om voor praktiserende docenten de afstand tussen praktijk en wetenschap
enigszins te verkleinen, wordt in dit theoretische deel het fenomeen leren
vanuit biologisch en (onderwijs)psychologisch perspectief uitgebreid
toegelicht. Vanuit zijn achtergrond als bioloog beschouwt de auteur leren als
een fundamenteel biologisch verschijnsel. Het is de moeite waard om dit
fenomeen in al zijn verscheidenheid te belichten, niet alleen vanwege de
biologische betekenis, maar ook omdat in het verleden veel onderzoek naar
het leren bij dieren heeft bijgedragen aan ontwikkelingen in de
(onderwijs)psychologie. Daarnaast wordt ook het menselijk gedrag door de
verschillende in het dierenrijk voorkomende leerprocessen meer of minder
beïnvloed, waarvan mensen zich veelal niet bewust zijn. Vervolgens komt het
leren bij de mens als psychologisch verschijnsel uitgebreid in beeld doordat
het huidige denken over onderwijs en onderwijzen wordt opgebouwd vanuit
de belangrijkste (onderwijs)psychologische stromingen die daaraan ten
grondslag liggen. 

Het zal de auteur door zijn biologische achtergrond wel niet euvel geduid
worden dat voorbeelden om theoretische aspecten toe te lichten meestal van
biologische aard zijn.
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BIOLOGISCH PERSPECTIEF

5.1 VERSCHILLENDE VORMEN VAN LEREN

In de loop van de vorige eeuw hebben onderzoekers verschillende typen
leerprocessen kunnen onderscheiden door zowel in het laboratorium als
onder min of meer natuurlijke omstandigheden bij allerlei diersoorten
doeltreffende en duurzame gedragsveranderingen in verband te brengen met
voorafgaande specifieke omgevingsstimuli. Het bleek mogelijk verschillende
vormen van leren te benoemen op grond van hun specifieke bijdrage aan het
voortbestaan van het individu en van de soort (zie bijvoorbeeld Manning,
1979 en Van Rhijn & Westerterp-Plantenga, 1989). Aan de hand van de
essentiële karakteristieken worden in deze paragraaf zes categorieën
leerprocessen besproken en toegelicht met een of meer voorbeelden.

LEREN DOOR INPRENTING

Bij veel diersoorten wordt door externe stimuli een leerproces geactiveerd dat
essentieel is voor de vorming van sociale banden. Door dit leerproces zijn
jonge dieren vanaf de geboorte in staat hun ouders en soortgenoten te
herkennen en leren ook volwassen dieren welk dier hun eigen jong is. 
Deze vorm van leren die plaatsvindt tijdens een min of meer gevoelige
periode, heeft vooral bekendheid gekregen door onderzoek van Lorenz
(1935). Hij nam waar dat kuikens van onder andere eenden en ganzen na het
uitkomen uit het ei een sterke sociale band vormden met het eerst
bewegende voorwerp dat groter was dan zij zelf. Lorenz duidde dit leerproces
aan met de term Prägung (in de Engelstalige literatuur wordt over imprinting
gesproken) en heeft zelf vaak als kunstmoeder voor jonge gansjes gefungeerd. 
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De zeekoet (Ura aalge) is een vogelsoort die in grote aantallen op smalle
richels van steile rotsen aan de zeekusten van het Noordelijk Halfrond
broedt. Tegen de tijd dat de eieren uitkomen, laten de broedende ouders veel
lokroepen horen. Tschanz (1968) toonde door een experiment aan dat de
jongen hun ouders onmiddellijk na het uitkomen herkennen aan hun lokroep.
Hij bracht met behulp van een bandrecorder de lokroep van één zeekoet ten
gehore in een broedmachine met eieren. Na het uitkomen hadden de jonge
vogels een significante voorkeur voor de bandrecorder met dezelfde lokroep
boven een andere bandrecorder met de lokroep van een andere zeekoet.
Blijkbaar worden tegen het einde van de embryonale ontwikkeling specifieke
geluidsstimuli in de hersenen zodanig verwerkt en vastgelegd in het
geheugen dat enige tijd later een respons mogelijk wordt die uiterst relevant
is voor het overleven tijdens de eerste levensperiode.

LEREN DOOR HABITUATIE

Gewenning is een bij alle diergroepen voorkomend leerproces waardoor een
organisme op een bepaald moment niet meer reageert op een stimulus uit de
omgeving die geen betekenis meer heeft. Jonge dieren die bijvoorbeeld aan
predatoren ten prooi kunnen vallen, leren al snel niet meer te vluchten voor
alle grote bewegende voorwerpen, zoals takken en bladeren in de wind. 
De zeeduizendpoot (Nereis diversicolor) leeft in kokertjes in droogvallende
zandplaten langs de kust. Om zich te kunnen voeden steekt het diertje zijn
kop uit zijn kokertje. Door een plotselinge schaduw of trilling in de omgeving
trekt het diertjes zijn kop direct terug in het kokertje, een zinvolle reactie om
zich teweer te stellen tegen predatoren of mechanisch gevaar. Als nu in de
buurt een voorwerp ligt dat bijvoorbeeld door de wind regelmatig tegen de
bodem tikt, zou de zeeduizendpoot zich bij iedere stimulus terugtrekken en
uiteindelijk van honger omkomen. Onder laboratoriumomstandigheden
toonde Clark (1960a en b) aan dat door regelmatig of ritmisch terugkerende
stimuli de terugtrekbeweging geleidelijk afneemt en verdwijnt. Spier- of
zintuigvermoeidheid speelde geen rol omdat direct werd gereageerd op een
andere storende stimulus. 
Het klinkt paradoxaal, maar zinvolle habituatie kan ook gevaar inhouden,
namelijk niet adequaat reageren op werkelijk gevaar. In het gegeven
voorbeeld zou de zeeduizendpoot toch ten prooi kunnen vallen aan een
predator die een zelfde soort stimulus veroorzaakt als het niet bedreigende
voorwerp.
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LEREN DOOR EXPLORATIE

Van zeer veel diersoorten, vooral kleine vogels en zoogdieren, is bekend dat ze
na plaatsing in een voor hen onbekende omgeving de eerste tijd druk
rondscharrelen en voorwerpen besnuffelen, aanraken, enzovoorts, met andere
woorden de nieuwe situatie verkennen. Uit experimenten is gebleken dat een
dier door exploratie (ook wel latent leren genoemd) zijn omgeving goed en
gedetailleerd leert kennen, waardoor passende reacties op gevaar of indringers
mogelijk worden en de kans op levensbedreigende situaties dus sterk
vermindert.   

LEREN DOOR IMITATIE

In het wild levende mannetjes van de vink (Fringilla coelebs) laten in het
voorjaar tijdens de voortplantingsperiode een soortspecifiek gezang horen
om onder andere de aandacht van vrouwtjes te trekken. Vooral de Britse
onderzoeker Thorpe (1958) heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar het tot
stand komen van de vinkenzang. 
Hij isoleerde enkele dagen na het uitkomen van de eieren groepjes jonge
mannelijke vinken en kweekte deze in het laboratorium afgezonderd van
elkaar op zonder dat ze normale vinkenzang konden horen. Na verloop van
tijd ontwikkelden ze een abnormale zang, waarbij opviel dat er binnen de
groepjes weinig, maar tussen de groepjes des te meer variatie in zang was
waar te nemen (de duur, frequentie en amplitude van het geluid tijdens het
zingen werden vastgelegd met een audiospectrograaf). Wanneer in het
voorjaar geïsoleerde vinkenmannetjes in de eerstvolgende herfst of winter via
een bandrecorder met normale vinkenzang werden geconfronteerd, zongen
ze het daaropvolgende voorjaar normaal. Het ten gehore brengen van een
normaal vinkenlied ná tien maanden afzondering had geen effect meer.
Pogingen van Thorpe om vinken zang van andere zangvogelsoorten, zoals de
kanarie, aan te leren mislukten. Andere onderzoekers brachten aan het licht
dat een jong mannetje na het horen van normale vinkenzang toch een
abnormale zang ontwikkelde wanneer het doof werd gemaakt voordat het
zelf ging zingen. 
Deze onderzoeksresultaten tonen aan dat het zangvermogen van mannelijke
vinken genetisch bepaald is. Voor het ontwikkelen en later kunnen
reproduceren van normale vinkenzang zijn echter voorbeelden van oudere
mannelijke soortgenoten noodzakelijk. Het leerproces wordt geactiveerd
door zang van andere mannetjes in de leefomgeving en gestuurd door een
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soortspecifieke ontvankelijkheid tijdens een gevoelige periode waarin nog
niet wordt gezongen. Daarbij is een belangrijk onderdeel van het leerproces
dat tijdens de oefenfase de eigen zang wordt vergeleken met de zang die al
heel vroeg in het geheugen is vastgelegd door het luisteren naar andere
mannelijke soortgenoten in de buurt. 

Dat bepaalde aspecten van gedrag kunnen worden geleerd door het imiteren
van soortgenoten betekent ook dat er binnen sociale groepen nieuwe
tradities kunnen ontstaan, anders gezegd dat specifiek gedrag van een
individu wordt overgenomen door andere leden van de populatie. 
Illustratief zijn de voorvallen die zich hebben voorgedaan tijdens het
onderzoek van Kawai (1965) naar het gedrag van in het wild levende
makaken (Macaca fuscata), een apensoort die op eilandjes voor de kust van
Japan leeft. Om de dieren naar de omgeving van de observatieplaats te
lokken en daar te houden, gebruikten de onderzoekers knollen van de bataat
(ook wel zoete aardappelen genoemd) en graan. Na een jaar namen zij waar
dat een jong wijfje de door haar verzamelde knollen in een beekje waste en
daarna opat. Al snel namen vooral de andere jonge dieren dat gedrag over,
waarna ook de oudere wijfjes volgden. De oudere mannetjes imiteerden dit
gedrag niet of nauwelijks. Na verloop van tijd verplaatste dit gedrag zich naar
de kust en werd in de groep het wassen van knollen en graan in zout water
favoriet vóór het opeten.

LEREN DOOR ASSOCIATIE

Uitgebreid onderzoek bij vooral de neurologisch complexere Vertebrata, zoals
vogels en zoogdieren, heeft aan het licht gebracht dat veel diersoorten in staat
zijn hun natuurlijke stimulus-respons-systeem te doorbreken. Door associatie
van aanvankelijk neutrale stimuli of eigen gedrag met goede of slechte
ervaringen kan een individueel dier zich beter aanpassen aan zijn leefomgeving
en zijn overlevingskans optimaliseren. Bij deze vorm van leren wordt een
onderscheid gemaakt tussen leren door klassiek en operant conditioneren.

Leren door klassiek conditioneren
Aan deze vorm van leren is onverbrekelijk de naam van de Russische fysioloog
Pavlov (1849–1936) verbonden. In het begin van de vorige eeuw hield hij zich
bezig met het bestuderen van het spijsverteringsstelsel bij honden. Hij
onderzocht bij hongerige honden onder gecontroleerde experimentele
omstandigheden de relatie tussen het aanbieden van vleespoeder en het
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daarop volgende reflexmatige afscheiden van speeksel en maagsap. Zowel de
natuurlijke stimulus als de respons noemde hij onvoorwaardelijk
(unconditioned). Bij toeval merkte hij op dat zijn in een houten frame met
tuigje gefixeerde proefdieren niet alleen speekselsecretie vertoonden bij het
zien en ruiken van voedsel, maar na verloop van tijd ook bij het horen van het
gekletter van de lege voederbakken. 
Vervolgens voerde hij een serie experimenten uit waarbij herhaaldelijk een
geluidsstimulus (het geluid van een bel of een metronoom) direct vooraf ging
aan het aanbieden van voedsel. Al na ongeveer vijf keer werd speekselsecretie
geconstateerd ná de geluidstimulus maar vóór het toedienen van het
vleespoeder. Als het proefdier na verloop van tijd alleen het geluid van
bijvoorbeeld de bel te horen kreeg, werd er evenveel speeksel gevormd als bij
het toedienen van het vleespoeder. Wanneer de hond daarna uit zijn tuigje
werd losgelaten, vertoonde het dier ook het soortspecifieke voedselzoekgedrag
door zich blaffend, kwispelend en bedelend te oriënteren op de geluidsbron. 
Pavlov verklaarde zijn onderzoeksresultaten door aan te nemen dat zijn
proefdieren de onder normale omstandigheden neutrale stimulus (het geluid
van de bel) gingen associëren met het aanbieden van voedsel. De aanvankelijk
neutrale stimulus ging functioneren als een nieuwe voorwaardelijke
(conditioned) stimulus voor de speekselsecretie-reflex. Deze vorm van leren
werd door hem conditioneren genoemd. 

Later hebben onderzoekers bij een groot aantal diersoorten in het laboratorium
en onder natuurlijke omstandigheden kunnen waarnemen dat een neutrale
stimulus die enige tijd samengaat met een bekende negatieve stimulus na
verloop van tijd een preventieve respons opwekt. Als onder
laboratoriumomstandigheden een hond een elektrisch schokje wordt
toegediend aan zijn poot, dan wordt de poot door de pijnstimulus
reflexmatig opgetild (correctie achteraf). Gaat bij elk stroomstootje even
tevoren een lamp branden, dan gaat de hond al spoedig zijn poot optillen als
alleen de lamp brand (preventie vooraf om de te verwachte onaangename
pijn in de poot te voorkomen). 
De rups van de St. Jacobsvlinder (Callimorpha jacobaeae) heeft een opvallend
kleurpatroon van afwisselend fel oranje en zwart en leeft op het vrij algemeen
voorkomende Jacobskruiskruid (Senecio jacobaéa). Voor vogels hebben deze
rupsen een afschuwelijke smaak en al snel na de eerste slechte ervaringen wordt
de vieze smaak met het opvallende kleurpatroon geassocieerd en vermijden ze
niet alleen deze rupsen maar ook andere insecten met soortgelijke optische
stimuli, zoals wespen of op de wespen gelijkende zweefvliegen.
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Leren door operant conditioneren
In dezelfde periode dat Pavlov in Rusland bezig was met het verder uitwerken
van zijn onderzoek, ontdekte de Amerikaanse psycholoog E.L. Thorndike
(1874-1949) een andere variant van leren door associatie. 
In zijn klassiek geworden studie werkte Thorndike (1911 & 1913) onder andere
met hongerige katten die hij opsloot in kleine kooitjes. Deze kooitjes waren
uitgerust met een pedaaltje, ringetje of lusje dat via een touw was verbonden
met het deurtje waardoor het dier de mogelijkheid had om van binnenuit te
ontsnappen naar een ruimte met voedsel door zelf het deurtje te openen.
Wanneer een hongerige kat in zo’n kooitje werd gezet, gedroeg het dier zich
rusteloos, stak de poten door de spijlen en hapte en klauwde naar het touw
terwijl er weinig aandacht was voor het voedsel. Na verloop van tijd ging het
deurtje per ongeluk open en kon het dier ontsnappen waarna het ging eten. 
Als dit experiment meerdere malen werd herhaald, nam Thorndike waar dat de
kat steeds sneller uit het kooitje wist te ontsnappen. Hij veronderstelde dat het
hongerige dier door proefondervindelijk gedrag (trial-and-error behavior) steeds
beter in staat was handelingen die niet tot beloning leidden te vermijden en
andere specifieke handelingen gerichter en sneller uit te voeren, waarna dus
steeds sneller het voedsel kon worden bemachtigd (trial-and-error learning).
Thorndike trok de conclusie dat het dier reflexmatig steeds sterker bepaalde
handelingen ging associëren met de beloning, het verkrijgen van voedsel.

In de jaren dertig voerde de Amerikaanse psycholoog B.F. Skinner (1904-
1990) met dieren een aantal experimenten uit die de basis vormden van zijn
ideeën over de interactie tussen het gedrag van de mens en zijn
leefomgeving. Hij voerde zijn onderzoek uit met gedomesticeerde witte
ratten en duiven die hij plaatste in kleine met uitgebreide apparatuur
uitgeruste kooitjes (de legendarische Skinner-boxen) waarin hij de dieren
steeds opnieuw dezelfde opdrachten liet uitvoeren. 
De resultaten van deze experimenten brachten Skinner (1938) tot het inzicht
dat bepaalde specifieke handelingen uit het natuurlijke animale
gedragsrepertoire van zijn proefdieren werden geconditioneerd door het
aanbieden van een beloning of bekrachtiging (reinforcement). Bij een
hongerige witte rat bijvoorbeeld was het krijgen van een korreltje voer nadat
op een hefboompje was gedrukt direct van invloed op de frequentie waarmee
deze handeling, de operant, werd uitgevoerd. Deze vorm van associatief
leren noemde Skinner operant conditioneren. 
Ook werd duidelijk dat bekrachtiging het leerproces, het conditioneren, zowel
positief als negatief kon beïnvloeden. Een positieve bekrachtiger (reinforcer)
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kon zowel een beloning als een straf inhouden. In het eerste geval werd het
uitvoeren van de handeling beloond, in het tweede geval het uitblijven bestraft.
Wat betreft negatieve bekrachtiging ging het om het omgekeerde, dus het
uitvoeren van de handeling bestraffen en het uitblijven belonen. Later
onderzocht Skinner de invloed van verschillende bekrachtigingsprocedures op
de prestaties van zijn proefdieren en ontdekte dat ze ook complexere
handelingen konden leren binnen hun fysieke grenzen, waardoor het hem
bijvoorbeeld lukte duiven te leren pingpongen. Door gebruik te maken van
dergelijke bekrachtigingsprocedures slagen trainers erin allerlei soorten dieren
te dresseren, zoals dolfijnen en zeeleeuwen voor een show in het dolfinarium
of olifanten en paarden in het circus.

Onderzoek naar associatief leren heeft ook enkele principes aan het licht
gebracht die beide vormen van conditioneren sterk beïnvloeden, met name
contiguïteit, herhalen en extinctie.

• Bij klassiek conditioneren wordt het beste resultaat bereikt wanneer de
contiguïteit tussen de geconditioneerde en niet geconditioneerde
stimulus maximaal is, dat wil zeggen dat de neutrale te conditioneren
stimulus direct voorafgaat aan de niet geconditioneerde.
Skinner (1938) constateerde tijdens zijn experimenten met witte ratten,
dat het aanleren van de operant al sterk werd bemoeilijkt wanneer
tussen het drukken op het hefboompje en het beschikbaar komen van
een korreltje voer een vertraging van enkele seconden optrad. 

• Als de test met de geconditioneerde stimulus steeds werd herhaald,
constateerde Pavlov dat de speekselproductie toenam totdat hetzelfde
resultaat werd verkregen als met de natuurlijke stimulus.Woodrow
(1942) nam waar dat hongerige ratten in een doolhof na elke poging
steeds minder fouten maakten totdat ze zonder oponthoud door de
doolhof renden naar de plaats waar het voedsel lag. 
Door herhaling van een handeling en de confrontatie met de
daaropvolgende beloning vertoonden dieren uiteindelijk een maximale
respons. 

• Wanneer een dier na klassiek conditioneren niet meer wordt
geconfronteerd met de geconditioneerde stimulus zal na verloop van tijd
blijken dat er spontaan herstel van de normale respons optreedt. Dit
proces wordt extinctie of uitdoven genoemd. Bij klassiek conditioneren
vindt het afleren in het algemeen betrekkelijk snel plaats omdat de
onvoorwaardelijke stimulus voor het dier de meest natuurlijke is. 
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Bij operant conditioneren vindt hetzelfde plaats wanneer de
bekrachtiging achterwege blijft. Wel is extinctie bij deze vorm van leren
variabel, afhankelijk van de sterkte van de voorafgaande
bekrachtigingsprocedures. Ook het gehanteerde reinforcement-schema
(zie bijvoorbeeld Van Rhijn & Westerterp-Plantenga, 1989) en de mate
van training bepalen bij een dier de snelheid waarmee
geconditioneerde handelingen verdwijnen.

LEREN DOOR INZICHT

Karakteristiek voor deze vorm van leren is het vermogen om eenvoudige
problemen op te lossen door spontaan mentaal verband te leggen tussen twee
of meer afzonderlijke of geïsoleerde ervaringen, waardoor nieuw gedrag
ontstaat dat nut heeft voor het bereiken van het gewenste doel. Hoewel in het
verleden gedragsonderzoekers pogingen hebben ondernomen om dit
leerproces bij allerlei diersoorten, zoals mieren, graafwespen, witte ratten en
honden, aan te tonen, is het niet gelukt relevante conclusies te trekken.
Onderzoek bij de hogere Primaten, zoals de chimpansee, leverde daarentegen
in dit verband meer op. 
In de Eerste Wereldoorlog werd de Duitse gestaltpsycholoog W. Köhler
gevangen gehouden op het Canarische eiland Tenerife. Tijdens zijn detentie
was het hem toegestaan antropomorfisch onderzoek uit te voeren met een
experimentele groep chimpansees. In hun leefruimte hing hij een tros
bananen te hoog op, terwijl er kistjes en in elkaar schuifbare stokken
aanwezig waren. Na enige stuntelige pogingen (waarbij duidelijk sprake was
van trial-and-error behavior) bleken individuele chimpansees plotseling in
staat om het probleem op te lossen door de kistjes op elkaar te zetten en de
stokken in elkaar te schuiven (Köhler, 1921). Eerder hadden de mensapen
door spel en exploratie ervaring opgedaan met de kistjes en de stokken.
Köhler trok hieruit de conclusie dat een individuele chimpansee vrij snel tot
het inzicht kwam op welke wijze het probleem kon worden opgelost. Er werd
als het ware een nieuw werktuig gevormd dat in deze situatie meer waarde
had dan de afzonderlijke delen samen. 
Later heeft onderzoek bij mensapen en andere primaten aangetoond dat deze
dieren inderdaad in staat zijn om eenvoudige problemen op te lossen door
natuurlijke voorwerpen om te vormen en aan te wenden als gereedschap. Ook
worden we er ons meer en meer van bewust dat andere diersoorten, zoals
dolfijnen, eveneens over opmerkelijke en als intelligent aan te duiden
vermogens beschikken waarbij sprake is van vormen van inzicht.
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5.2 LEREN, EEN BIOLOGISCH FENOMEEN

HET KLASSIEKE STIMULUS-RESPONS-MODEL

Als biologen zich bezighouden met onderzoek naar leren en leerprocessen,
vindt dat meestal plaats binnen de ethologie, de vrij jonge zelfstandige tak
van de biologie die bij dieren (en in mindere mate bij de mens) oorzaak,
ontwikkeling, functie en evolutie van het waarneembare gedrag bestudeert.
Vooral het wetenschappelijke werk en de tomeloze gedrevenheid van de
Oostenrijker Konrad Lorenz (1903-1985) en de Nederlander Niko Tinbergen
(1907-1988) in de eerste helft van de vorige eeuw, leidden er rond 1950 toe
dat gedragsonderzoek werd geaccepteerd als een tot wasdom gekomen
zelfstandige discipline binnen de biologie.
De betekenis van Lorenz voor het herwaarderen van gedragsstudies had vooral
te maken met zijn intenties het gedrag van dieren zo objectief mogelijk te
observeren, te beschrijven en te interpreteren waarmee hij afstand nam van de
gangbare subjectieve en antropomorfische benadering. Tinbergen droeg
substantieel bij aan het ontstaan van de ethologie als volwaardig
wetenschappelijke richting door op creatieve wijze natuurwetenschappelijk
georiënteerde experimentele methodieken te ontwikkelen en met succes toe te
passen bij zijn studies naar het gedrag van dieren in hun natuurlijke leefmilieu. 

In dezelfde periode waarin de ethologie als wetenschap gestalte kreeg, was
er een heftige discussie aan de gang tussen Europese ethologen, zoals Lorenz
en zijn medestanders en een groep Amerikaanse vergelijkend psychologen
over de vraag of gedrag aangeboren of aangeleerd is. Lorenz (1950) achtte de
genetische aspecten het belangrijkst en de Amerikanen, zoals de psycholoog
Lerhman (1953), probeerden de naar hun mening overheersende rol van
leerprocessen aannemelijk te maken.
Deze discussies hebben tot een wetenschappelijk en biologisch aanvaardbaar
compromis geleid, waardoor ethologen en psychologen gedrag zijn gaan
beschouwen als een fenotypisch verschijnsel, evenals de morfologische
kenmerken van een organisme. Men stelde zich voor dat gedrag zich
ontwikkelt met behulp van leerprocessen en het geheugen door interacties
tussen de erfelijk bepaalde anatomische en fysiologische mogelijkheden van
een individu en de continu veranderende omstandigheden in de
leefomgeving. Binnen de beschikbare fysieke grenzen moet daarvoor
informatie uit de omgeving kunnen worden opgenomen en inwendig zodanig
verwerkt dat relevante en duurzame gedragsveranderingen mogelijk worden.
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HET KLASSIEKE STIMULUS-RESPONS-MODEL
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Omdat gedragsonderzoekers tot ongeveer halverwege de vorige eeuw door
gebrek aan inzicht vooralsnog de betekenis van het centrale zenuwstelsel
(hersenen en ruggenmerg) niet onderkenden, werden dieren lange tijd
beschouwd als eenvoudige automaten die met reflexmatige activiteiten
reageren op stimuli van buiten. Daarom werd (en wordt nog steeds) in
stimulus-respons-modellen een individu gemakshalve voorgesteld als een
rechthoek, aangeduid met de term black box, temeer daar geen metingen
konden worden uitgevoerd bij intacte organismen in hun natuurlijke
leefomgeving. De term black box is afkomstig van de Amerikaanse psycholoog
Tolman (1886-1959) die betoogde dat de mens in psychologische zin dient te
worden beschouwd als een gesloten doos, waarvan de inhoud alleen maar
kan worden afgeleid via interpretatie van het waarneembare gedrag. 
Schema 5.1 is een weergave van het min of meer klassieke stimulus-respons-
model als open regelsysteem. Aan de linkerzijde staat de binnenkomende
stimulus (afferent, invoer) en rechts de respons, het waarneembare gedrag
(efferent, uitvoer) als resultaat van verwerkingsprocessen.   

BLACK BOX VERDER INGEVULD

Door bij onderzoek ook kennis van andere biologische disciplines te
betrekken, zoals de fysiologie van het zenuwstelsel (vooral het centrale
zenuwstelsel) en het endocriene of hormoonstelsel, hebben ethologen de
afgelopen decennia de inhoud van de black box voor een gedeelte kunnen
invullen. Geleidelijk ontstond er meer inzicht in de samenhang tussen de
verschillende inwendige systemen die een rol spelen bij het ontstaan van
doelmatig gedrag voor de korte en lange termijn als reactie op stimuli uit de
leefomgeving.
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Algemeen wordt aangenomen dat zowel de unieke individuele als
soortspecifieke genetische informatie in de chromosomen samen richting
geven aan ontwikkelings- en rijpingsprocessen binnen een individu. Dat geldt
dus ook voor de organen en orgaanstelsels die direct aan gedrag zijn
gerelateerd, met name de zintuigen, het zenuwstelsel, het endocriene stelsel,
de exocriene klieren (zoals zweetklieren of speekselklieren) en het
spierstelsel. In het dierenrijk, exclusief de Protozoa (Eencelligen) en Metazoa
(met onder andere de Porifera, de Sponzen), is door evolutionaire processen
niet alleen een enorme variabiliteit in deze stelsels en organen ontstaan,
maar ook een toename in complexiteit. Dat laatste heeft zich in het
bijzonder bij het zenuwstelsel gemanifesteerd, met als climax de uit meer
dan 100 miljard zenuwcellen (neuronen) samengestelde menselijke cortex, de
buitenste laag of hersenschors van de grote hersenen.
Ondanks diversiteit is er in het dierenrijk toch sprake van een opmerkelijke
uniformiteit die als volgt kan worden gekarakteriseerd:

• Elk type zintuig reageert onder bepaalde condities als een receptor van
specifieke externe en/of interne stimuli en genereert op basis daarvan
impulsen. 

• De aansluitende sensorische neuronen geleiden de ontstane afferente
impulsen in de richting van het centrale zenuwstelsel.

• De van zintuigen afkomstige impulsen kunnen reflexmatig tot snelle
eenduidige reacties leiden en/of in de hersenen de specifiek
gerelateerde senso-motorische en autonome centra activeren die elkaar
wederzijds beïnvloeden met ondersteuning van het endocriene stelsel.
Verschillende neurale centra en hormonen reguleren tevens de
inwendige toestand of motivatie, de variabele die bepalend is voor de
bereidheid om gedragshandelingen uit te voeren. 

• De verwerkingsprocessen in de hersenen stimuleren in samenhang met
de inwendige toestand bepaalde specifieke motorische neuronen. De
gegenereerde efferente impulsen reguleren in samenwerking met
effector-hormonen het functioneren van inwendige organen en
effectoren (onder andere exocriene klieren en spieren) om adequaat te
reageren op de oorspronkelijke interne en/of externe stimuli.
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In schema 5.2 is geprobeerd de klassieke black box in te vullen als een min of
meer universeel model volgens de huidige biologische inzichten. Tussen de
verschillende orgaanstelsels die in een individu een rol spelen bij het
ontwikkelen en tot stand brengen van doelmatige en duurzame
gedragsveranderingen, is de onderlinge samenhang aangegeven.
Leerprocessen hebben in het model een plaats gekregen in het centrale
zenuwstelsel, evenals de concepten geheugen en motivatie. Daarnaast wordt
de interactie tussen individu en leefomgeving benadrukt door het model als
een gesloten regelsysteem weer te geven.  

ENDOCRIENE STELSEL

afferente
impulsen

efferente
impulsen

REFLEX

EFFECTOR
HORMONEN

positieve/negatieve terugkoppeling
afhankelijk van het succes van de handelingen

continue
veranderende

stimuli

RECEPTOREN:
zintuigen LEERPROCESSEN

MOTIVATIE

AUTONOME CENTRA

GEHEUGEN

SENSO-MOTORISCHE
CENTRA

CENTRALE ZENUWSTELSEL

EFFECTOREN:
spieren
klieren

respons:
waarneembare

gedragsverandering

SCHEMA 5.2
DE KLASSIEKE BLACK BOX, INGEVULD ALS EEN MIN OF MEER

UNIVERSEEL BIOLOGISCH MODEL
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Vanaf het moment dat de genoemde organen en orgaanstelsels in
fysiologische zin functioneren, is een individu door leerprocessen en het
geheugen in staat om binnen zijn biologische grenzen steeds opnieuw
adequaat te reageren en te anticiperen op bekende en min of meer
onbekende stimuli uit de leefomgeving. Hoe leerprocessen in de hersenen
plaatsvinden, is echter nog grotendeels onbekend. In de nabije toekomst
zullen neurofysiologen door het beschikbaar komen van steeds
geavanceerdere onderzoekstechnieken ongetwijfeld mede een belangrijke
bijdrage kunnen leveren aan het ontsluieren van het fenomeen leren.
Ethologen beschouwen leerprocessen in samenhang met het geheugen en de
door autonome neurale centra en endocriene processen beïnvloede motivatie
als essentieel voor het ontwikkelen van doeltreffend en duurzaam gedrag
binnen de genetisch bepaalde mogelijkheden. Het is voor een individueel
dier en het voortbestaan van de eigen soort van primair levensbelang dat
overlevingskansen worden geoptimaliseerd door gemotiveerd de juiste
stimuli te selecteren uit de leefomgeving, te verwerken en vervolgens vast te
leggen voor langere tijd. Een dier dient onder andere te leren welk voedsel
eetbaar is, hoe, waar en wanneer het bemachtigd kan worden, waar water is
te vinden en hoe het zich kan beschermen tegen gevaar. In verband met het
laatste is het van bijzondere betekenis predatoren te leren herkennen en te
leren welk gedrag noodzakelijk is om aan hen te ontsnappen. Wat het
voortbestaan van de soort betreft, is het belangrijk dat soortgenoten en
sekspartners elkaar herkennen en dat het daarbij horende adequate en
soortspecifieke voortplantingsgedrag en zorg voor de nakomelingen worden
ontwikkeld. 
Voor dieren is leren even fundamenteel als bijvoorbeeld het vrijmaken van
energie voor het functioneren van levende cellen (dissimilatieprocessen) of
het afvoeren van overtollige of schadelijke stoffen uit het lichaam (excretie).
Dieren met een gebrekkig of grotendeels afwezig leervermogen door welke
oorzaak dan ook, hebben een handicap waardoor hun kansen om in het
ecosysteem te overleven aanzienlijk zijn afgenomen. Ook betreffende het
leervermogen gelden in de natuurlijke leefomgeving de door Charles Darwin
geformuleerde onverbiddelijke basisprincipes struggle for existence and life en
survival of the fittest in zijn in 1859 verschenen beroemde boek On the origin of
species by means of natural selection. 
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EN DE MENS DAN?

In principe geldt het voorafgaande wat betreft de verschillende vormen van
leren en de invulling van de black box eveneens voor de mens. Ook bij
mensen spelen de beschreven leerprocessen op analoge wijze zowel
individueel als binnen sociale contexten een belangrijke rol. Ter adstructie
volgen enkele voorbeelden:

• Inprenting van onder andere geuren stelt een baby vanaf de geboorte
in staat om de intensieve lichamelijke contacten tussen moeder en
kind als vertrouwd te herkennen. 

• Habituatie of gewenning zorgt ervoor dat niet steeds wordt gereageerd
op niet of niet meer relevante stimuli waardoor het mogelijk wordt om
bijvoorbeeld dicht in de buurt van trein- of vliegverkeer te wonen. Aan
het paradoxale gevaar van zinvolle habituatie ontkomt de mens
evenmin: de meeste (ernstige) ongelukken gebeuren in situaties die
zeer goed bekend zijn, zoals thuis of op kruispunten en
spoorwegovergangen die men dagelijks passeert. 

• Ook de mens exploreert nieuwe situaties en onbekende omgevingen.
Tijdens de vakantie bijvoorbeeld verkent men het hotel (de vluchtweg
bij calamiteiten) of de situatie rond de camping, de stad, het openbaar
vervoer, enzovoorts.

• Kinderen imiteren graag de grote mensenwereld (vadertje en moedertje
spelen, verkleedpartijen, enzovoorts). Zowel kinderen als volwassenen
kijken vaak in allerlei verschillende situaties het eenvoudige of
complexe kunstje af bij degene die de bepaalde specifieke handelingen
uitvoert of voordoet om daarna te proberen zelf de procedure te
herhalen.  

• Klassiek conditioneren, waar de reclamewereld zo graag gebruik van
maakt, zorgt ervoor dat er veel associatieve reflexmatige automatismen
optreden, waardoor het leven wordt vergemakkelijkt en gevaar wordt
vermeden. Pas bij grote veranderingen, zoals na een verhuizing, wordt
men zich bewust van dergelijke automatismen. 
Operant conditioneren draagt vooral bij aan het creëren van gewenst
gedrag. Zowel bij de opvoeding van kinderen thuis als op school, maar
ook in de wereld van de volwassenen spelen belonen en bestraffen als
bekrachtigingsprincipes een prominente rol. Het schouderklopje, een blijk
van waardering, een goede financiële beloning, maar ook een correctieve
uitbrander of een terechte reprimande zijn daar voorbeelden van.
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Ook contiguïteit, repeteren en extinctie beïnvloeden sterk via de
associatieve processen het menselijk gedrag.  

• Door uitproberen en fouten maken (trial and error behavior) komt men
vaak tot een beter inzicht in het oplossen van problemen. 

Deze biologische vormen van bewust en onbewust leren worden door
Bolhuis (1995) aangeduid als Alledaags leren. Verwachte en onverwachte
activiteiten en ervaringen op verschillende schaal kunnen tijdens het gehele
leven leiden tot leermomenten die de kwaliteit van het dagelijks leven
meestal in positieve zin beïnvloeden, zoals leren opruimen, leren koken,
leren van waarden en normen of pas echt leren autorijden na het behalen van
het rijbewijs. Ook tijdens het uitoefenen van een sport of hobby of het
aandachtig bekijken van een interessante documentaire op de televisie
kunnen zich betekenisvolle leermomenten voordoen die meestal niet als
zodanig worden herkend. 

Het is opmerkelijk dat de meeste mensen het fenomeen leren bijna altijd
associëren met de school als leefgemeenschap (met docenten,
medeleerlingen, sfeer in de klas) en het schoolse leren (met vakken,
leerboeken, lessen, huiswerk en het voorbereiden voor een proefwerk). Ook
als het gaat over het nut, het belang en/of de noodzaak van leren, speelt het
schoolse leren een overheersende rol. Deze associaties met de school zijn
begrijpelijk, maar staan niet in verhouding tot de dagelijkse realiteit. Als de
vraag wordt gesteld hoeveel tijd leerlingen per (school)jaar bij benadering
besteden aan school in de breedste zin, dan worden er steevast percentages
genoemd die variëren tussen de vijftig en zeventig. In werkelijkheid is het
ongeveer vijftien procent (Bransford e.a., 2000). 
Het energieverslindende schoolse leven en leren heeft blijkbaar grote invloed
op de leerconcepties van mensen, waardoor andere vormen van zinvol en
waardevol leren buiten schoolverband (tijdens de overgebleven helft van de
totale beschikbare tijd per jaar) doorgaans niet worden ervaren als leren. 
Een verklaring voor de overwaardering van het schoolse leren in al zijn vormen
ligt voor de hand. Van oudsher spelen goede schoolprestaties en diploma’s een
prominente rol als toegangsbewijzen voor een vervolgopleiding en als start
voor een maatschappelijke carrière. Daarom stellen ouders al generaties lang
aan hun kinderen en de school als professioneel opleidingsinstituut de nodige,
soms zelfs te hoge eisen, waardoor het schoolse leren en presteren in het leven
van leerlingen in het algemeen van jongs af een overheersende rol speelt,
meestal positief, soms helaas in negatieve zin.  
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In vergelijking met de leerprocessen bij dieren heeft het fenomeen leren bij
de mens een extra dimensie. De mens onderscheidt zich van de dierenwereld
in de opbouw en functionele mogelijkheden van de hersenen, in het
bijzonder de grote hersenen. Samengebald in een ruimte niet groter dan
twee flinke vuisten vormen meer dan honderd miljard zenuwcellen of
neuronen een uiterst complex en samenhangend systeem. De menselijke
hersenen bezitten daardoor het vermogen om concrete ervaringen om te
vormen tot abstracties (bijvoorbeeld een eigen invulling geven aan het
concept leren) en deze met andere menselijke individuen uit te wisselen door
gesproken en geschreven taal. De hiermee gepaard gaande denk- en
leerprocessen stellen de mens niet alleen in staat om zijn eigen leven als
individu te beïnvloeden maar ook om in samenwerkingsverbanden bij te
dragen aan duurzame en zinvolle maatschappelijke ontwikkelingen met zorg
voor de natuurlijke leefomgeving in de breedste zin. 

In de afgelopen eeuw zijn binnen de (onderwijs)psychologie enkele
stromingen, met name Behaviorisme, Cognitivisme, Meta-cognitivisme en
Constructivisme, van bijzondere betekenis geweest voor het tot stand komen
van de huidige theorieën en concepten die ten grondslag liggen aan het
zogenaamde Nieuwe Leren (Simons & Lodewijks, 1999; Simons, Van der Linden
& Duffy, 2000; Van der Sanden, Terwel & Vosniadou, 2000). Voorafgaande aan
de presentatie van dit Nieuwe Leren in hoofdstuk 7, krijgen deze stromingen
dan ook de aandacht die ze in de context van de moderne opvattingen over
leren en onderwijzen verdienen. De volgorde in dit hoofdstuk is
chronologisch, met dien verstande dat verschillende stromingen in bepaalde
perioden elkaar feitelijk in tijd min of meer overlappen. 
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Het Behaviorisme, waarin de aandacht werd gericht op het waarneembare
gedrag, ontstond rond het begin van het tweede decennium van de vorige eeuw
en kwam in de daarop volgende jaren vijftig en zestig tot volle ontplooiing. In
de loop van de jaren zestig kwam naast het Behaviorisme in vrij korte tijd een
nieuwe stroming op gang, waarin informatieverwerkingsprocessen centraal
stonden, een gebeurtenis die nog altijd wordt aangeduid als de Cognitieve
Revolutie. In de jaren daarna nam de aandacht voor het Behaviorisme sterk af
in het voordeel van het Cognitivisme. Terwijl deze laatste stroming zich
verder ontplooide, groeide tegen het einde van de jaren zeventig onder
onderwijspsychologen het inzicht dat leren en onderwijzen niet alleen te
maken hebben met informatieverwerking, maar ook met cognitief
functioneren in bredere zin en de wijze waarop de daarmee gepaard gaande
processen worden gestuurd: het Meta-cognitivisme deed zijn intrede.  

Naast het Cognitivisme en Meta-cognitivisme, de twee stromingen die elkaar
aanvulden, ontstond tegen het einde van de jaren tachtig een andere visie op
de aard en het verwerven van kennis die niet overeen kwam met hetgeen
voorheen gebruikelijk was, namelijk het Constructivisme. Vanuit de
behavioristische traditie gingen cognitivisten er vanuit dat de menselijke
kennis een afspiegeling is van een eenduidige, goed georganiseerde en
vaststaande werkelijkheid, een visie die Objectivisme werd genoemd.
Constructivisten daarentegen waren van mening dat ieder mens zijn eigen
kennis opbouwt, reorganiseert en steeds verder uitbreidt door interactie met
informatie en ervaringen uit de buitenwereld. Constructivistisch
georiënteerde (onderwijs)psychologen beschouwden leren dan ook als een
actief en constructief proces, waarbij nieuwe informatie betekenisvol wordt
gekoppeld aan al aanwezige kennis (voorkennis). Het didactisch handelen
diende daarop te worden afgestemd.
Het Constructivisme sloot het cognitivistisch en meta-cognitivistisch denken
niet uit, maar gaf daar wel een specifieke richting aan die in de afgelopen
jaren heeft geleid tot een consistent en samenhangend geheel dat kan
worden aangeduid als het Nieuwe Leren.   
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6.1. BEHAVIORISME

HET BEGIN

In 1879 startte de Duitse medicus en fysioloog W. Wundt (1832-1920) in
Leipzig een psychologisch laboratorium om het tot dan toe schemerige
grensgebied tussen fysiologie en filosofie/theologie wetenschappelijk en
experimenteel te exploreren. Naast diergedrag onderzocht hij met zijn
medewerkers (waaronder enkele afkomstig uit de Verenigde Staten) onder
andere ook het menselijke bewustzijn, waarbij proefpersonen werd gevraagd
hun denkprocessen door introspectie kenbaar te maken. Doordat hij zich
baseerde op empirische gegevens en serieuze pogingen ondernam
speculatieve benaderingen te vermijden, is Wundt te beschouwen als een van
de grondleggers van de huidige psychologie als wetenschap.
In het begin van de twintigste eeuw ontstond in de Verenigde Staten een
nieuwe stroming binnen de psychologie, omdat introspectie als methode van
onderzoek toch te subjectief en te oncontroleerbaar van karakter werd
gevonden. De vertegenwoordigers van deze richting, het Behaviorisme,
waren van mening dat wetenschappelijk psychologisch onderzoek zich zou
moeten richten op waarneembaar gedrag van een individu en de daarmee
samenhangende stimuli. J.B. Watson (1878-1958) gaf in 1913 een extra impuls
aan deze ontwikkeling door de publicatie van zijn manifest waarin hij de
psychologie definieerde als the science of behavior, een zuiver objectieve en
experimentele tak van de natuurwetenschappen met als doel het menselijk
gedrag te voorspellen en te beheersen. Met leerprocessen en onderwijs heeft
Watson zich niet expliciet bezig gehouden.

OPVATTINGEN OVER HET MENSELIJK LEREN

Het was vooral Thorndike (1913) die in dezelfde periode substantieel heeft
bijgedragen aan de ontwikkeling van een theorie over het menselijk leren.
Uitgaande van zijn onderzoek bij dieren kwam hij tot de opvatting dat
situatiegebonden stimuli bepaalde groepen neuronen in de hersenen
activeren en dat daarna andere groepen zenuwcellen effectoren activeren
waardoor waarneembaar gedrag ontstaat. In dit verband beschouwde
Thorndike leren als een situatie-afhankelijk en reflexmatig proces waardoor de
juiste connecties tussen de beide soorten neurongroepen min of meer
duurzaam worden vastgelegd (Thorndike’s connectivisme). Elke keer als een
individu opnieuw met een bepaalde herkenbare situatie wordt
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geconfronteerd, zorgt het (complexe) netwerk van associatieve verbindingen,
anders gezegd de vastgelegde kennis of het geleerde, ervoor dat reflexmatig
steeds dezelfde connecties ontstaan tussen de neurongroepen die bij elkaar
passen, met als resultaat steeds hetzelfde specifieke gedrag. 
Tijdens zijn experimenten met katten en honden had Thorndike (1911)
eveneens opgemerkt dat het tot stand komen van associatieve verbindingen
tussen de verschillende neurale systemen werd beïnvloed door externe
factoren. Door planmatige herhaling van dezelfde stimuli in dezelfde situatie
werden de reflexmatige associaties of connecties tussen deze stimuli en de
respons steeds sterker. Als de respons direct werd gevolgd door een beloning
of een toestand van bevrediging, werden de associatieve verbindingen
versterkt. Ondervond het dier door een uitgevoerde actie op enigerlei wijze
onbehagen, dan bleef respons al snel achterwege. Naar aanleiding van deze
waarnemingen formuleerde hij The law of Exercise en The law of Effect. Later
zwakte Thorndike deze wetmatigheden enigszins af nadat hij bij verder
onderzoek had geconstateerd dat ze niet altijd in alle situaties golden. Toch
bleef hij van mening dat dieren en mensen zich aan (natuurlijke)
omstandigheden aanpassen door een gedragsrepertoire te ontwikkelen dat er
op gericht is positieve en doelmatige acties te versterken en reacties te
vermijden die gevaar of onbehagen kunnen betekenen.

Skinner heeft tijdens zijn werkzame leven steeds gezocht naar parallellen
tussen dierlijk en menselijk gedrag, waarbij hij betoogde dat het gedrag van
mensen op dezelfde manier gemanipuleerd zou kunnen worden als dat van
de dieren. Na het midden van de vorige eeuw heeft hij zich incidenteel ook
met onderwijs bezig gehouden (Skinner, 1950, 1954). Vanwege het feit dat
een leraar in een groep van dertig of meer leerlingen niet in staat is om op
hetzelfde tijdstip alle leerlingen op de juiste wijze te begeleiden, te belonen
of te bestraffen, was hij van mening dat de klassensituatie met zijn typische
condities het leren belemmerde. Daarom bedacht hij voor de individuele
leerling een soort leermachine, mede geïnspireerd door zijn succesvolle stap-
voor-stap-methode om via verschillende bekrachtigingsprocedures bij dieren
bepaald gedrag te effectueren. Deze methode was gebaseerd op de opvatting
dat dieren (binnen hun fysieke mogelijkheden) zo goed als alles kon worden
geleerd. 
Al snel daarna kwam een onderwijsmethode tot ontwikkeling die bekendheid
kreeg als geprogrammeerde instructie. De essentie was dat een individuele
leerling zonder zich bewust te zijn van het doel (meedelen van doelen werd
niet van belang geacht) via kleine stapjes werd geconfronteerd met instructie,
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informatie en opdrachten en daarna onmiddellijk feedback kreeg. Pas als een
gedeelte goed was afgewerkt, werd de volgende stap naar een hoger niveau
gezet. Zo werden leerlingen, afhankelijk van hun individuele prestaties, als
het ware door een stuk leerstof geleid, waarbij werd verondersteld dat leren
dan als vanzelf zou plaatsvinden. Veel van de huidige computergestuurde
zelfinstructie-programma’s zijn op ditzelfde principe gebaseerd.

BETEKENIS VOOR HET ONDERWIJS

Zoals Byrnes (1996) terecht opmerkte, hebben behavioristische opvattingen tot
ver in de tweede helft van de vorige eeuw de onderwijspsychologie en daarmee
het onderwijs in de Westerse Wereld sterk gedomineerd. Men heeft zich in
hoge mate laten leiden door de vraag op welke wijze onderwijs het leren en
het gedrag van leerlingen kan beïnvloeden, waarbij men zich sterk heeft gericht
op verschillende externe condities wat betreft werkvormen, doelstellingen en
toetsvormen. In de jaren vijftig en zestig bijvoorbeeld werd er een sterk accent
gelegd op het formuleren van doelstellingen (Bloom, 1956). Mager (1962) ging
hierin bijzonder ver door te stellen dat doelstellingen niet alleen eenduidig en
concreet geformuleerd dienden te worden, maar vooral in termen van gedrag
onder gespecificeerde condities zoals: De leerling kan binnen vijf minuten een
dierlijke cel schematisch tekenen en daarin acht organellen aangeven, benoemen en van
minimaal drie organellen hun functie opschrijven. In het algemeen stonden de
leerlingen zelf niet voorop en werden ze meer gezien als lege vaten of
onbeschreven bladzijden die met kennis konden worden gevuld, een opvatting
die tot voor kort gemeengoed was (Bransford e.a., 2000). 

Het advies van Thorndike (1913) aan onderwijsgevenden om structureel het
leren van leerlingen te ondersteunen door onbeperkt op allerlei manieren
herhalingen in te bouwen, veelvuldig correct gedrag en goede resultaten te
belonen en niet na te laten afkeurenswaardig gedrag en slechte resultaten te
bestraffen, heeft veel navolging gekregen. Zo was het op de toenmalige lagere
scholen de gewoonte om zeer frequent de tafels van vermenigvuldiging, de
plaatsnamen per provincie, geschiedenisjaartallen gekoppeld aan gebeurtenissen
of de woorden van het leesplankje met de hele klas hardop te herhalen met de
bedoeling deze feitenkennis er in te stampen en in te slijpen. Het belonen van
net en goed werk met stempeltjes, plaatjes of het mogen uitvoeren van een
leuke extra taak in de klas of de school zal menigeen bekend in de oren klinken,
evenals het bestraffen als voorbeeld voor de klas. Op de toenmalige rapporten
prijkten dan ook cijfers voor Gedrag, voor Vlijt en voor Beleefdheid en orde.
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Ook in het Voortgezet Onderwijs heeft het Behaviorisme sporen nagelaten.
Nog steeds beschouwen veel docenten het min of meer letterlijk kunnen
reproduceren van feitenkennis als een belangrijk bewijs van hetgeen
leerlingen hebben geleerd. Deze opstelling van docenten stimuleert bij
leerlingen, vooral de jongere, een leergedrag dat sterk is gericht op
herhalen en memoriseren om met de van buiten geleerde feitenkennis een
zo goed mogelijk resultaat te behalen bij een proefwerk of toets. Het erin
stampen van bijvoorbeeld woordjes en grammaticaregels bij de talen,
definities en formules bij de exacte vakken of gebeurtenissen en jaartallen
bij geschiedenis, was en is vaak een doel op zichzelf. Het is dan ook niet zo
verwonderlijk dat Koerts (1995) bij zijn onderzoek naar het leren studeren
door havlot-schematiseren het leergedrag van ongeveer 95% van de
brugklassers als uitvoerend kwalificeerde. Zij lieten zich leiden door de
docent en zijn instructies en hadden bij het voorbereiden van een toets een
sterke neiging om de leerstof oppervlakkig aan te pakken en van buiten te
leren. Ook Slaats (1999) vond in haar onderzoek naar leerstijlen in het
Middelbaar Beroepsonderwijs dat opvallend veel leerlingen tijdens het leren
kozen voor oppervlakkige verwerking en opname van leerstof ter
reproductie. 

6.2 COGNITIVISME

EEN STAP VOORUIT

Binnen de behavioristische traditie is men steeds trouw gebleven aan het
stimulus-respons-model. Daarbij werd de opvatting gehuldigd dat
onderwijspsychologen zich bezig dienden te houden met het begin en het
einde van het onderwijsleerproces, met andere woorden de externe stimuli,
de input of de leermethodieken en de respons, de output of het
waarneembare resultaat. De door de externe stimuli opgewekte
verwerkingsprocessen in de hersenen werden wetenschappelijk irrelevant
gevonden omdat ze niet objectief meetbaar waren. Men koos voor een black-
box-benadering. 

Hoewel al eerder verschillende wetenschappers (onder andere Tolman en
Piaget) hadden gewezen op beperkingen van de behavioristische benadering,
ontstond pas rond de jaren zestig van de vorige eeuw in steeds bredere
wetenschappelijk kring de behoefte om de menselijke black box te openen
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en te exploreren. Binnen deze nieuwe stroming, het Cognitivisme, begonnen
onderzoekers, zoals antropologen, neurologen, ontwikkelingspsychologen en
computerdeskundigen, het menselijk denken en leren te benaderen vanuit
hun domein (Newell & Simon, 1972). Ook onderwijspsychologen gingen zich
meer dan voorheen expliciet richten op fenomenen als begrijpen, redeneren en
denken, met speciale belangstelling voor informatieverwerkingsprocessen en
leerprocessen. Men ging aan de slag om het complexe mentale functioneren
van de mens te bestuderen vanuit een cognitivistische visie waarbij overigens
bepaalde behavioristische principes niet werden losgelaten, hetgeen door
Good & Brophy (1990) als volgt werd geformuleerd:  

Cognitive theorists recognize that much learning involves associations established
through contiguity and repetition. They also acknowledge the importance of
reinforcement, although they stress its role in providing feedback about the
correctness of responses over its role as a motivator. However, even while accepting
such behavioristic concepts, cognitive theorists view learning as involving the
acquisition or reorganization of the cognitive structures through which humans
process and store information (p. 187). 

OPVATTINGEN OVER KENNIS EN LEREN

In de cognitivistische leertheorie wordt kennis onderverdeeld in twee
hoofdcategorieën, namelijk declaratieve en procedurele kennis (Newell &
Simon, 1972; Alexander, Schallert & Hare, 1991). Declaratieve kennis heeft
betrekking op feitelijkheden, zoals weten dat zoogdieren vier ledematen hebben
of dat de huid van de vogels bedekt is met veren. Bij procedurele kennis gaat het
om het kunnen uitvoeren van een bepaalde procedure om een doel te
bereiken, zoals met behulp van de microscoop een preparaat bekijken. De namen
van de onderdelen van de microscoop kennen en weten waar ze voor dienen
(declaratieve kennis) betekent nog niet dat dezelfde leerling een microscoop
kan gebruiken om een preparaat te bekijken (procedurele kennis).

Volgens cognitivisten is de essentie van het fenomeen leren tweeledig:

• Het vormen van sterke associaties tussen reeds bestaande en nieuwe
kennisbestanddelen (bijvoorbeeld de associatie tussen zoogdieren en
vier ledematen), waardoor een nieuwe feitelijkheid ontstaat (een
kenmerk van de zoogdieren is dat ze altijd vier ledematen bezitten).
Deze nieuwe feitelijkheid heeft een andere en ruimere betekenis dan
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de optelsom van de oorspronkelijke betekenissen van de afzonderlijke
bestanddelen.  

• Het vormen van sterke associaties tussen een bepaalde uit te voeren
actie en voorafgaande condities (declaratieve kennis en doelen). Newell
en Simon (1972) spreken van Als…dan-constructies, door hen
aangeduid met de term productions. Bijvoorbeeld: ALS het functioneren
van de microscooponderdelen bekend is en het is de bedoeling een
preparaat van dierlijke cellen te bekijken (condities), DAN dient de
leerling er eerst voor te zorgen dat het lampje brandt en het diafragma
open staat om vervolgens met de verstelschroef de tafel met het
preparaat maximaal omhoog te draaien, met de revolver het kleinste
objectief boven het preparaat te zetten en al kijkende door het oculair
de tafel langzaam omlaag te draaien tot iets zichtbaar wordt (actie).

HET GEHEUGEN

In dezelfde periode dat de cognitivistische stroming vorm begon te krijgen,
ontstond er een groeiende wetenschappelijke belangstelling voor
geheugenprocessen waardoor kennis, ervaringen en vaardigheden in de
hersenen kunnen worden verwerkt, gecodeerd opgeslagen en onder
bepaalde condities weer opgehaald. Vooral Atkinson en Shiffrin (1968)
hebben op dit gebied baanbrekend werk verricht. Door meer recent
wetenschappelijk onderzoek (vergelijk Wolters, 1998), aangevuld met
neurofysiologische en neuropsychologische ondersteuning (vergelijk Daum,
2001), is duidelijk geworden dat het geheugen zich manifesteert als een
aantal deelgeheugens of subsystemen die op verschillende plaatsen in de
hersenen gelokaliseerd zijn. Bij het uitvoeren van specifieke geheugentaken
werken deze verschillende subsystemen in verschillende combinaties samen
om gecodeerde informatie serieel, parallel en interactief te verwerken, op te
roepen en op te slaan voor de lange termijn. 

Hoewel veel vragen nog niet zijn beantwoord, wordt algemeen aangenomen
dat binnenkomende gecodeerde informatie van de receptoren via de
sensorische centra van de hersenen wordt gefilterd door selectieve en bewuste
aandacht en doorgesluisd naar het dieper en centraal liggende werkgeheugen
(Baddeley, 1986) in het thalamusgebied. Het werkgeheugen, ook wel aangeduid
als actief of korte-termijn-geheugen, heeft als functie de binnengekomen
informatie te koppelen aan geactiveerde kennis uit de verschillende neurale
centra die behoren tot het lange-termijn-geheugen om interactieve bewerking
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en verwerking mogelijk te maken waarna opnieuw opslag plaatsvindt. Hiervoor
zijn drie samenwerkende subsystemen operationeel:

• het sensorische systeem, waarin een opeenvolging van vijf á negen
door auditieve en visuele informatie verkregen symbolen (bijvoorbeeld
letters, getallen, woorden of voorwerpen) gedurende ongeveer dertig
seconden kan worden opgeslagen (een telefoonnummer bijvoorbeeld is
na de eerste waarneming en zonder verdere bewerking, zoals
(sub)vocaal herhalen, snel verdwenen),

• het visueel-ruimtelijk systeem dat informatie codeert tot ruimtelijke
beelden, waardoor je bijvoorbeeld in een vreemde stad het station
weer terug kunt vinden, 

• het centrale uitvoerende systeem dat een rol speelt bij cognitieve
activiteiten zoals het vormen van woorden en zinnen en bij het
(hoofd)rekenen en redeneren. 

Na bewerking en verwerking in het werkgeheugen wordt de gecodeerde
informatie via de hippocampus opgeslagen in het lange-termijn-geheugen dat
is gelokaliseerd in verschillende neurale gebieden of centra in de cortex van
de grote hersenen en dieper liggende centra die behoren tot het
neostriatum. 
Wat het lange-termijn-geheugen betreft, wordt een onderscheid gemaakt
tussen het declaratieve en non-declaratieve of procedurele geheugen (Squire,
1994). Het declaratieve geheugen omvat een aantal neurale centra in de
cortex van de grote hersenen die worden onderverdeeld in semantische
gebieden waar taal en concepten worden opgeslagen en episodische centra
waar voorvallen en gebeurtenissen en alles wat daarmee samenhangt,
bijvoorbeeld emotionele reacties, worden bewaard. Het procedurele systeem
heeft betrekking op klassieke conditionering, zoals steeds trek hebben in eten
op een specifiek moment van de dag zonder echt honger te hebben en
motorische vaardigheden als fietsen, traplopen of schrijven. Het procedurele
geheugen maakt gebruik van verschillende neurale centra van het neostriatum
die in nauwe samenwerking met de kleine hersenen (cerebellum) opereren. 

BETEKENIS VOOR HET ONDERWIJS

Meer dan voorheen werd in de jaren zeventig van de vorige eeuw duidelijk
dat gedurende het gehele leven van de mens de gecodeerde informatie in het
geheugen door ervaringen en informatieverwerkingsprocessen wordt
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aangevuld, vernieuwd en bijgesteld en dat het intentionele schoolse leren
daarbij een vooraanstaande rol speelt. Vanuit cognitivistische visie begonnen
onderwijspsychologen dan ook het leren binnen het onderwijs in al zijn
facetten te onderzoeken en te analyseren. Men wilde vooral zicht krijgen op
de verschillende (meestal niet direct observeerbare) cognitieve mentale of
denkactiviteiten. Daarnaast achtte men het van belang dat leerprocessen niet
alleen kennistoename, conceptuele reorganisatie en integratie en meer inzicht
in een leerstofdomein zouden bevorderen, maar ook dat opgeslagen
gecodeerde informatie op relatief lange termijn steeds opnieuw zou kunnen
worden geactiveerd en gebruikt bij het uitvoeren van nieuwe mentale operaties. 
Ook onderwijsmethodieken om informatieverwerkingsprocessen positief te
beïnvloeden werden onderwerp van onderzoek. Het onderwijzen had als doel
het declaratieve en procedurele kennisrepertoire van leerlingen te vergroten,
waarbij rekening diende te worden gehouden met de natuurlijke begrenzing
van het mentale systeem om informatie op te nemen, te verwerken en op te
roepen voor toepassing in nieuwe situaties. Nieuwe leerstof zou zó moeten
worden aangeboden dat leerlingen associaties kunnen vormen tussen
bestaande en nieuwe kennis of anders gezegd, dat nieuwe kennis kan worden
verankerd aan bestaande kennis.

Vooral Gagné (1977) (zie ook Gagné & Briggs, 1979) heeft een stempel
gedrukt op het cognitieve denken wat betreft het leren en onderwijzen. In zijn
theorie ging hij uit van vijf verschillende hoofdcategorieën doelstellingen die
hij weer onderverdeelde in subcategorieën. Om deze doelstellingen te kunnen
bereiken beschreef Gagné interne en externe condities, respectievelijk
factoren in de leerling die bepalen of iets geleerd kan worden (bijvoorbeeld
beheersen van de begrippen die samen een principe vormen) en factoren die
het leren beïnvloeden (bijvoorbeeld de aard van gegeven voorbeelden).
Een concreet voorbeeld:

Als in men in een ven de populatie-omvang van een bepaalde vissoort wil bepalen, kan
dat op de volgende wijze:
Er worden 100 vissen gevangen en gemerkt met een stipje milieuvriendelijke kleurstof.
Na enige dagen vangt men een aantal malen 75 vissen. Het gemiddelde aantal
gemerkte dieren van deze steekproeven is 15. Bereken met deze gegevens de grootte
van de vissenpopulatie. 

De doelstelling waar het hier om gaat, kan worden ondergebracht in de
subcategorie Probleem oplossen uit de hoofdcategorie Intellectuele vaardigheid.
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Om dit probleem op te kunnen lossen zijn inzicht in verhoudingen en een
bepaalde mate van algebraïsche vaardigheid vereist als interne condities van
de leerling, hoewel de formule of de truc uit het hoofd kan worden geleerd.
De externe conditie kan worden versterkt door leerlingen bijvoorbeeld een
simulatie te laten uitvoeren met (grote) aantallen witte en bruine bonen,
waardoor de redenering achter de oplossing van het probleem beter kan
worden begrepen.

Overigens is de oplossing: 

Stel populatiegrootte = N en het aantal gemerkte dieren = M.
De verhouding gemerkt - ongemerkt is N/N-M. 
Stel de terugvangst = X en het aantal gemerkte exemplaren = Y. 
De verhouding gemerkt - ongemerkt is X/X-Y. 
Uit de vergelijking  N/N-M = X/X-Y volgt dat N = M.X/Y       N = 100.75/15 = 500
In het ven bevindt zich dus een populatie van ongeveer 500 vissen van deze soort. 

Ook onderscheidde Gagné verschillende informatieverwerkingsprocessen bij
leerlingen, die door bepaalde didactische maatregelen (events of instruction)
zouden moeten worden ondersteund. Zo zou bijvoorbeeld Receptie en selectieve
perceptie als informatieverwerkingsproces moeten worden gestimuleerd door
de didactische maatregel Aandacht trekken, Uitvoeringscontrole (executive control)
door Informatie geven over leerdoelen, Opdiepen door Voorkennis herinneren of
Reinforcement versterken door Feedback geven. 
Hoewel meestal het categorieënsysteem van Gagné werd aangepast, bood
zijn theorie belangrijke uitgangspunten voor veel onderzoekers na hem.
Merrill (1987) bijvoorbeeld construeerde zijn performance-content-matrix
door de vaardigheden onthouden, gebruiken en ontdekken af te zetten tegen de
leerstofelementen feiten, concepten, procedures en principes.

6.3 META-COGNITIVISME

EEN AANVULLENDE VISIE OP HET COGNITIEF FUNCTIONEREN

Tegen het einde van de jaren zeventig van de vorige eeuw ontstond er een
groeiend inzicht dat cognitieve verwerkingsactiviteiten niet zómaar
willekeurig worden uitgevoerd, maar dat ze worden gestuurd of gereguleerd
door kennis, opvattingen en daarmee samenhangende vaardigheden van een
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andere orde (zie onder andere Brown, 1975 en 1980; Flavell, 1976). Deze
kennis, opvattingen en vaardigheden binnen het zogenaamde meta-
cognitieve domein (vergelijk Alexander e.a., 1991) betreffen het eigen en
andermans cognitief functioneren en regulatie-activiteiten om het cognitieve
leren voor te bereiden, efficiënt uit te voeren en te evalueren. 
Binnen het meta-cognitieve domein gaat het bijvoorbeeld om kennis van het
eigen kennen en kunnen, zicht op het eigen cognitieve leerproces en dat van
anderen, kennis van de aard van een leertaak, kennis van strategieën van
aanpak en vaardigheden om het leerproces te bewaken, bij te sturen en
achteraf te beoordelen. Meta-cognitieve opvattingen zijn opvattingen die
betrekking hebben op bijvoorbeeld intelligentie en leren. Wat het laatste
betreft kunnen mensen geheel verschillende leerconcepties hebben, zoals de
opvatting dat leren gezien moet worden als iets uit je hoofd leren, als het
opnemen van informatie of als het ondernemen van activiteiten om je interesse te
bevredigen (Marton & Saljö, 1984; Vermunt & Simons, 1988; Vermunt, 1992).
Meta-cognitieve vaardigheden zijn synoniem met het kunnen uitvoeren van
regulatie-activiteiten die worden gebruikt voorafgaand, tijdens en na het
uitvoeren van cognitieve of informatieverwerkingsprocessen. Enkele
voorbeelden van dergelijke activiteiten zijn: bepalen of je een tekst begrijpt
(comprehension monitoring), actie ondernemen als het fout loopt of kijken of
de doelen worden bereikt (zie Brown, 1980). 

DE INTEGRATIE VAN DE META-COGNITIEVE VISIE IN HET 
ONDERWIJSKUNDIG DENKEN

Vooral in de Verenigde Staten en verschillende West-Europese landen,
waaronder Nederland, heeft het Meta-cognitivisme grote invloed gehad op
het onderwijskundig en onderwijspsychologisch denken. In de jaren tachtig
en negentig van de vorige eeuw zijn verschillende studies van Nederlandse
onderzoekers mede van bijzondere betekenis geweest voor het verder
uitbouwen en moderniseren van leer- en instructietheorieën.

Leeractiviteiten
Vermunt en Van Rijswijk (1988) hebben acht categorieën cognitieve
leeractiviteiten onderscheiden die het verwerken van informatie of leerstof
effectief en betekenisvol ondersteunen. Hieronder worden ze opgesomd en
beschreven zoals ze zijn opgenomen in de Inventaris Leerstijlen Voortgezet
Onderwijs (ILS-VO) van het STAR-centre (1997): 
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Analyseren: Opsplitsen van een groter geheel in de onderdelen waaruit het
is samengesteld. Stap voor stap uitzoeken welke verschillende
aspecten aan een probleem, gedachtegang of theorie te
onderkennen zijn.

Selecteren: Onderscheiden van hoofd- en bijzaken.
Reduceren van een grote hoeveelheid informatie tot de
belangrijkste onderdelen.

Structureren: Structuur aanbrengen in de leerstof. 
Samenbrengen van afzonderlijke stukken informatie in een
georganiseerd geheel. Integreren van nieuwe kennis in de kennis
waarover men reeds beschikt.

Relateren: Zoeken naar verbanden tussen de verschillende onderdelen van
de leerinhoud, tussen de afzonderlijke onderdelen en het geheel
of de grote lijn en tussen de nieuwe informatie en de eigen
voorkennis en preconcepties.

Concretiseren: Concrete voorstellingen maken bij abstracte informatie,
ontleend aan verschijnselen die al bekend zijn.

Memoriseren: Inprenten van afzonderlijke stukken informatie door deze een
aantal malen voor zichzelf te repeteren. 
Herhalen van de leerstof.

Toepassen: Zich oefenen in het gebruiken van leerinhouden.

Kritisch verwerken: Meedenken met auteurs, docenten en medeleerlingen. 
Een eigen mening vormen en niet alles accepteren wat
geschreven staat of gezegd wordt.

In zijn breed opgezette onderzoek naar de studie-aanpak van studenten in het
Universitaire Onderwijs heeft Vermunt (1992) aannemelijk gemaakt dat
studenten voor het verwerken van leerstof bij voorkeur een bepaalde cognitieve
leerstrategie gebruiken die wordt gekenmerkt door in samenhang uitgevoerde
leeractiviteiten. Als een student bijvoorbeeld relaterende leeractiviteiten
centraal stelt en daarbij structurerend en kritisch te werk gaat, is er sprake van
een strategie die aangeduid kan worden als diepteverwerkingsstrategie. Ligt de
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nadruk meer op analyserende en memoriserende activiteiten, dan kan worden
gesproken van een stapsgewijze leerstrategie, een min of meer oppervlakkige
aanpak die is gericht op details en reproductie. Komen vooral activiteiten in
beeld die vallen onder de categorieën concretiseren en toepassen, dan kan men
spreken van een concrete verwerkingsstrategie. 

De Jong (1992) en Vermunt (1992) hebben ook een aantal categorieën meta-
cognitieve leeractiviteiten in beeld gebracht die hier worden gepresenteerd
zoals ze zijn geformuleerd in de ILS-VO (1997):

Oriënteren: Voorbereiden van een leerproces door: 
– de leertaak, de leersituatie en de wijze waarop wordt 

getoetst te inspecteren en te analyseren,
– na te denken over mogelijke en gewenste leerdoelen, 

leerinhouden, verwerkingsactiviteiten en benodigde 
hulpmiddelen om die doelen te bereiken,

– de eigen voorkennis, contextuele factoren en de 
beschikbare tijd erbij te betrekken.

Plannen: Ontwerpen van een leerproces en vaststellen van een
handelingsplan op basis van de informatie die de oriëntering
heeft opgeleverd.

Proces bewaken: Tijdens de taakuitvoering in de gaten houden of het leerproces
verloopt volgens het opgezette plan.

Toetsen: Controleren of men de leerstof voldoende begrijpt, kan
onthouden en toepassen, of men voldoende inzicht en overzicht
heeft.
Controleren of de feitelijk gerealiseerde leerresultaten
overeenkomen met de leerdoelen die men in gedachten had.

Diagnosticeren: Vaststellen van hiaten in de eigen kennis en vaardigheden en in
de beheersing van de leerstof.
Onderzoeken van mogelijke oorzaken van moeilijkheden en
successen die tijdens het leerproces optreden en van het niet
(snel genoeg) bereiken van de beoogde leerdoelen.
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Bijsturen: Veranderingen aanbrengen in de oorspronkelijke planning op
basis van procesbewaking, toetsen en diagnosticeren.
Bij moeilijkheden gedurende het leren beslissen tot alternatieve
leeractiviteiten, leerdoelen en/of leerinhouden.

Evalueren: Beoordelen in hoeverre de uiteindelijke leerresultaten die zijn
bereikt overeenstemmen met de geplande einddoelen en in
hoeverre het leerproces is verlopen zoals men zich dat
aanvankelijk had voorgesteld.

Reflecteren: Overdenken van wat er tijdens het leren allemaal heeft
plaatsgevonden.
Nadenken over bijvoorbeeld het leren, de instructie, uitgevoerde
leeractiviteiten, leerervaringen, samenwerking met
medeleerlingen en de taakverdeling in het instructie-leerproces
tussen leerling en docent.

Uit hun onderzoek werd tevens duidelijk dat het gebruiken van meta-
cognitieve leeractiviteiten door leerlingen en studenten afhangt van de mate
waarin de sturing van het leerproces verdeeld is tussen leerlingen of
studenten en instructie en/of docent. Vermunt sprak in dit verband van drie
regulatiestrategieën, met name de zelfgestuurde, extern gestuurde en stuurloze
strategie. De gebruikte terminologie duidt niet zozeer op een samenhang
tussen bepaalde uitgevoerde meta-cognitieve leeractiviteiten als wel op wie
ze aanstuurt en in welke mate. Een leerling of student die bijvoorbeeld uit
zichzelf regelmatig zijn leerproces bewaakt en evalueert, zijn planning
bijstuurt en zijn leerresultaten toetst, geeft in hoge mate blijk van een
zelfgestuurde strategie. Als een leerling of student qua sturing sterk leunt op
de docent of de leermethode, is er sprake van een extern gestuurde strategie
en wanneer meta-cognitieve activiteiten bij het leren grotendeels ontbreken,
is een leerling min of meer stuurloos. Het is overigens de vraag of in dit
laatste geval van een strategie kan worden gesproken.
In de afgelopen jaren (en nog steeds) heeft dit categorieënsysteem van
leeractiviteiten en het benoemen van daarmee samenhangende leerstrategieën
zijn waarde bewezen als basis voor verder wetenschappelijk onderzoek en
voor het reguliere onderwijs (zie bijvoorbeeld Roosendaal & Vermunt, 1995;
Roosendaal, Thijssen & Kunst-Bruins, 1995; Schouwenburg, 1996; STAR-
centre, 1997; Severiens, 1997; Busato, Prins, Elshout & Hamaker, 1998).
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Leerstijlen
In de cognitivistische onderwijspsychologie was men er al langer van
overtuigd dat mensen op een relatief stabiele en consistente wijze leer- en
denkactiviteiten inzetten om informatie te verwerken, hetgeen werd
aangeduid met de term leerstijl. Onderzoek bracht aan het licht dat vaak een
onderscheid kon worden gemaakt tussen een oppervlakkige (gericht op
reproduceren) en een diepere verwerking (aandacht voor betekenis en
samenhang) van informatie (vergelijk onder andere Ausubel, 1968; Marton &
Saljö, 1976; Entwistle, 1987). Naast deze tweedeling bleek nog een ander
type leerstijl voor te komen, namelijk een leerstijl die door Pask (1976) werd
aangeduid als de versatile learning style. Hiermee bedoelde hij een veelzijdige
leerstijl die wordt gekenmerkt door het gebruiken van strategieën die zowel
zijn gericht op meer diepgang als op een min of meer oppervlakkige stap-
voor-stap-verwerking. 

In de periode tegen het einde van de jaren tachtig begonnen
onderwijspsychologen het meta-cognitivistisch denken te integreren in hun
studies naar de wijze waarop mensen leren, waardoor werd afgestapt van de
hiervoor geschetste smalle benadering van het fenomeen leerstijl. Vermunt
(1992) bijvoorbeeld benaderde in zijn onderzoek naar de studie-aanpak van
universitaire studenten het leerstijlenconcept zeer breed. Onmiskenbaar was
ook de invloed van het Constructivisme, een stroming die in diezelfde
periode een stempel begon te drukken op de (onderwijs)psychologie. In de
volgende paragraaf wordt deze relatief recente (onderwijs)psychologische
richting verder toegelicht.

Bij het construeren van zijn leerstijlenmodel betrok Vermunt (1992) vier
componenten: cognitieve verwerkingsstrategieën, meta-cognitieve
regulatiestrategieën, leerconcepties en leeroriëntaties. De eerste twee zijn
hiervoor al aan de orde geweest. Leerconcepties zijn de opvattingen en ideeën
die mensen hebben over leren en onderwijzen (onder andere het didactisch
handelen en de rol van de docent daarbij). Leeroriëntaties hebben betrekking
op motivationele aspecten, zoals persoonlijke doelen en intenties. 
Vermunt onderscheidde vijf categorieën leerconcepties, waarvan er twee zijn
gerelateerd aan externe factoren, met name medestudenten (samen studeren)
en stimulering door de instructie. De overige drie hebben betrekking op de
opvattingen die studenten hebben over het leren zelf en het daarmee
samenhangende leerproces. Als een student de opvatting heeft dat leren
bestaat uit het zo goed mogelijk uitvoeren van opdrachten en memoriseren
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van leerstof met de bedoeling deze later weer te kunnen reproduceren, dan
weerspiegelt dat een tamelijk oppervlakkige visie. Ligt het accent op het zelf
proberen inzicht te verwerven in de leerstof en op het ontdekken van
samenhang tussen de verschillende onderdelen, dan is er sprake van een
opvatting die wijst in de richting van een voorkeur voor diepteverwerking.
Wanneer vooral het praktisch nut en de toepasbaarheid van leerstof
belangrijk worden gevonden, dan wordt leren geplaatst in het perspectief van
het gebruiken van kennis.
Wat de leeroriëntaties betreft heeft Vermunt eveneens een vijfdeling kunnen
maken. Hij onderscheidde naast een leeroriëntatie die sterk bepaald wordt
door persoonlijke interesse of belangstelling, een beroepsgerichte, een
testgerichte, een certificaatgerichte en een ambivalente leeroriëntatie. Deze
laatste vier worden gekenmerkt door, respectievelijk, willen leren met het
oog op een beroep, willen leren om te laten zien dat men capaciteiten heeft,
willen leren om te slagen voor tentamens en, tot slot, leren dat overheerst
wordt door twijfels.

Door zijn onderzoeksresultaten te combineren kwam Vermunt tot de
conclusie dat de vier betrokken componenten op specifieke wijze een
samenhangend geheel vormen, zie schema 6.1. De invulling die een student
geeft aan deze constructen is volgens Vermunt bepalend voor wijze waarop
de studie wordt aanpakt. Deze breed georiënteerde persoonsgebonden
studie-aanpak of leerstijl is over een langere periode relatief stabiel.  

SCHEMA 6.1
SAMENHANG VAN VIER LEERSTIJLCOMPONENTEN VOLGENS

HET MODEL VAN VERMUNT

LEERCONCEPTIES

LEERORIËNTATIES

META-COGNITIEVE
REGULATIESTRATEGIEËN

COGNITIEVE
VERWERKINGS-
STRATEGIEËN
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Na fenomenografische verwerking en analyse van interviewprotocollen kon hij
vier typen leerstijlen onderscheiden, met name de reproductiegerichte, betekenis-
gerichte, toepassingsgerichte en ongerichte leerstijl. In het kort zijn ze als volgt te
karakteriseren:

• Reproductiegerichte leerstijl: 

Verwerkingsstrategie: Er is een voorkeur voor een stapsgewijze aanpak en veel
en gedetailleerd memoriseren. Leerstof wordt daardoor
min of meer oppervlakkig verwerkt.

Regulatiestrategie: Leergedrag wordt voornamelijk extern gestuurd door de
leeromgeving (docent, leermethode). 

Leerconceptie: Externe kennis dient zo onveranderd mogelijk te worden
opgenomen; verantwoordelijkheid voor het leerproces ligt
vooral bij de docent.

Leeroriëntatie: Vooral testen en goede toetsresultaten zijn belangrijk.

• Betekenisgerichte leerstijl:

Verwerkingsstrategie: Er is een voorkeur voor het zoeken naar verbanden en
structuur, ondersteund door een kritische houding.
Leerstof wordt daardoor min of meer dieper verwerkt.

Regulatiestrategie: Leergedrag wordt intern (vanuit zichzelf) gestuurd met
een variatie aan activiteiten. 

Leerconceptie: Kennis en inzicht dienen zelf te worden opgebouwd.
Leeroriëntatie: Vooral persoonlijke interesse is bepalend.

• Toepassingsgerichte leerstijl:

Verwerkingsstrategie: Er is een voorkeur voor concretiseren en toepassen van
leerstof in samenhang met eigen ervaringen, min of meer
gericht op de praktijk.

Regulatiestrategie: Wat betreft de regulatie van het leerproces worden zowel
intern als extern gestuurde varianten gebruikt. 

Leerconceptie: Kennis dient te worden gebruikt. Docent en student
hebben een gedeelde verantwoordelijkheid

Leeroriëntatie: Vooral een beroep of een toekomstig beroep speelt een
belangrijke rol.
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• Ongerichte leerstijl:

Verwerkingsstrategie: Verwerking ontbreekt grotendeels, vooral door problemen
met het selecteren van belangrijke en minder belangrijke
leerstofonderdelen.  

Regulatiestrategie: Leergedrag wordt nauwelijks gestuurd, omdat
sturingsproblemen niet kunnen worden opgelost. 

Leerconceptie: Leren dient te worden gestimuleerd door medestudenten
en docent.

Leeroriëntatie: Doelen zijn ambivalent en worden beheerst door twijfels.

De opgesomde karakteristieken van een leerstijl dienen te worden gezien als
prototypisch omdat in werkelijkheid de studie-aanpak van het merendeel van
de studenten niet exact overeenkomt met één specifieke leerstijl. Meestal
vertoont een studie-aanpak een combinatie van kenmerken uit verschillende
leerstijlen waarbij sommige een prominentere en andere een meer
ondergeschikte rol spelen. Soms hebben studenten een aanpak die aangeduid
kan worden als veelzijdig omdat verwerkingsstrategieën uit verschillende
typen leerstijlen worden gebruikt, ondersteund door zowel interne als
externe sturing. Onderzoek bij andere groepen universitaire studenten
bevestigt de onderzoeksresultaten van Vermunt (zie bijvoorbeeld Busato,
1998; Vermetten, 1999). 

Als leerlingen in het Voortgezet Onderwijs binnen de context van het
leerstijlenmodel van Vermunt worden vergeleken met universitaire studenten,
dan lijkt het erop alsof hun studie-aanpak in de steigers staat. In het algemeen
zijn duidelijk gedifferentieerde leerstijlen niet herkenbaar en is de samenhang
tussen de verschillende leerstofcomponenten, zo er al sprake van is,
aanzienlijk zwakker. 
Leerlingen in de onderbouw geven blijk van nog weinig ontwikkelde en
betrekkelijk diffuse leerconcepties en leeroriëntaties en zijn zich nauwelijks
bewust van cognitieve en meta-cognitieve leerstrategieën (zie bijvoorbeeld
Klatter, 1995; Boekaerts, Otten & Simons, 1997). In het algemeen zijn
leerlingen van deze leeftijd niet in staat om in generaliserende termen over
hun eigen leren of leeractiviteiten te praten en te reflecteren. Meestal komen
ze niet verder dan opmerkingen over algemene constructen zoals aanleg (ik
snap het altijd, ik vind het erg moeilijk) en inzet (ik doe mijn best, ik let goed
op, ik werk niet hard genoeg). Van enige samenhang is nauwelijks sprake. 
Hoewel specifieke kenmerken van de toepassingsgerichte leerstijl pas in

97



98 D E E L 2 • D E T H E O R I E

beeld lijken te komen bij studenten in het Hoger Onderwijs (Vermunt, 1998),
zijn bij oudere leerlingen in het Voortgezet Onderwijs bepaalde elementen
van leerstijlen in meerdere of mindere mate wel herkenbaar, zoals de drie
door Vermunt gedefinieerde cognitieve verwerkingsstrategieën (Roosendaal
& Vermunt, 1996). Ook is de samenhang tussen de verschillende
componenten sterker dan bij jongere leerlingen. 
Dergelijke uitkomsten rechtvaardigen de opvatting dat leeftijd en
(onderwijs)ervaring van invloed zijn op het ontwikkelen en integreren van de
verschillende leerstijlcomponenten tot een meer persoonlijke studie-aanpak.
Jonge leerlingen gebruiken in het algemeen simpele, meestal sterk op
reproductie gerichte leerstrategieën die nauwelijks worden ondersteund door
leerconcepties en leeroriëntaties. In de loop der jaren vindt er een
rijpingsproces plaats waardoor leerlingen deze constructen geleidelijk meer
bewust en substantieel gaan invullen en gebruiken als fundament voor hun
persoonlijke studie-aanpak. Bij universitaire studenten blijken de eenmaal
uitgekristalliseerde leerconcepties en leeroriëntaties relatief stabiel, terwijl
leerstrategieën beter worden afgestemd op de uit te voeren taken en
leeromstandigheden in brede zin (Vermetten, Lodewijks & Vermunt, 1997).

Het leerstijlenmodel van Vermunt is niet compleet. In het model zijn factoren
buiten beschouwing gelaten waarvan mag worden verondersteld dat ze
ongetwijfeld van invloed zijn op het leren en studeren. Affectieve of
emotionele aspecten, zoals attribueren, zich kunnen concentreren, zich
willen inzetten of verwachtingen koesteren, zijn variabelen die in dit verband
geen nadere toelichting behoeven. 

Ook kenmerken van de leeromgeving, zoals de aard van een vak, eerdere
ervaringen, de wijze van instructie, de aard van een leertaak of opdracht, de
manier van toetsen en de rol van de docent, beïnvloeden elk vanuit hun
specifieke geaardheid mede de leerresultaten en leerprestaties van leerlingen
of studenten. Als bijvoorbeeld een vak of leerstofdomein niet aanspreekt of
een leertaak te moeilijk is, dan zal de leerling snel opgeven. Als een docent
zelf alles regelt en de leersituatie als het ware dichttimmert, dan is er voor
leerlingen weinig ruimte om initiatieven te ontplooien voor het uitproberen
van verschillende cognitieve leeractiviteiten en relevante zelfsturing. Er
ontstaan dan fricties die het onderwijsleerproces negatief beïnvloeden
(Vermunt, 1998 en 1999).
Naast omgevingsgebonden factoren spelen persoongebonden factoren, zoals
algemene intelligentie, leeftijd, geslacht en persoonlijkheidskenmerken
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eveneens een eigen specifieke rol bij het leren. Hoewel men anders zou
verwachten, is de relatie tussen leergedrag en intelligentie nog betrekkelijk
weinig onderzocht. De factor leeftijd is hiervoor al enkele malen in beeld
geweest. Over het sekseverschil en persoonlijkheidskenmerken is in relatie tot
het leren eveneens meer bekend. Zo blijkt bijvoorbeeld dat mannelijke
studenten vaker gebruik maken van diepteverwerkingsstrategieën dan
vrouwelijke, die op hun beurt meer voorkeur hebben voor strategieën van een
meer oppervlakkige signatuur (Van Elk & Lodewijks, 1996; Severiens, 1997).
Slaats (1999) kwam in haar studie naar leerstijlen in het Middelbaar
Beroepsonderwijs tot een zelfde conclusie. 

Wat de persoonlijkheidskenmerken betreft, wordt vaak een onderscheid
gemaakt in de volgende vijf dimensies: extraversie, vriendelijkheid,
emotionele stabiliteit, zorgvuldigheid en openheid (Mervielde, 1992; vergelijk
ook Hendriks, 1997). Emotionele stabiliteit en openheid blijken vaak samen
te hangen met zelfstandigheid (Hofstee & De Raad, 1991). Bij universitaire
studenten is er een positieve correlatie tussen openheid en een meer
betekenisgerichte leerstijl en blijkt de reproductiegerichte leerstijl samen te
gaan met de persoonlijkheidskenmerken zorgvuldigheid, vriendelijkheid en
extraversie (Busato, 1998; Vermetten, 1999). In het Voortgezet Onderwijs zijn
de genoemde persoonsgebonden factoren in relatie met de studie-aanpak
nog nauwelijks onderwerp van onderzoek geweest. Wel heeft Slaats (1999)
(zie ook Lodewijks, Van der Sanden & Slaats, 1996) bij leerlingen in het
Middelbaar Beroepsonderwijs resultaten gevonden die vergelijkbaar zijn met
die betreffende studenten in het Universitaire Onderwijs. 

BETEKENIS VOOR HET ONDERWIJS

Verschillende studies hebben de betekenis en het belang van meta-cognitie
voor het leren verhelderd, waardoor men er in brede kring van overtuigd is
geraakt dat meta-cognitieve competenties in relatie met het leerproces
belangrijke indicatoren zijn voor (waarneembare) leerprestaties (vergelijk
Wang, Haertel & Walberg, 1990). 
Onderzoek dat in dit verband niet onvermeld mag blijven, is dat van Palincsar
en Brown (1984). Zij waren geïnteresseerd in de vraag of het begrijpend lezen
van kinderen met leesmoeilijkheden kon worden verbeterd door het
expliciteren van meta-cognitieve kennis en training van meta-cognitieve
vaardigheden. Zij maakten gebruik van rolwisselend onderwijs (reciprocal
teaching). De docent demonstreert in een klein groepje leerlingen hoe hij het
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begrijpend lezen zelf aanpakt door hardop betekenis te geven aan de tekst,
vragen te stellen, samen te vatten en voorspellingen te maken over het vervolg.
Vervolgens nemen de leerlingen bij toerbeurt de rol van de docent over waarbij
ze direct feedback krijgen. De resultaten van een dergelijke training waren
verbluffend: leerlingen stelden significant meer vragen, maakten betere
samenvattingen en hun toetsprestaties gingen zeer sterk vooruit. Daarbij
bleven deze effecten opvallend langdurig waarneembaar. 
Als gevolg van een meta-cognitieve benadering vonden Scardamalia, Bereiter
& Steinbeck (1984) en Schoenfeld (1985) eveneens een zelfde soort
significante verbetering in leerprestaties betreffende respectievelijk het leren
schrijven van teksten door kinderen en het oplossen van wiskundeproblemen
door wat oudere leerlingen. Ook De Jong (1992) kwam in zijn onderzoek bij
elf- tot dertienjarige leerlingen in het Voortgezet Onderwijs tot de conclusie
dat meta-cognitieve activiteiten samenhangen met leerprestaties. Een groot
deel van de variantie in leerprestaties kon bij deze leerlingen worden
toegeschreven aan de mate van actieve sturing van het eigen leerproces. Bij
universitaire studenten bleek training van meta-cognitieve vaardigheden
eveneens te leiden tot betere leerresultaten en leerprestaties (Volet, 1991). 
Het is aannemelijk dat expliciete instructie en coaching van meta-cognitie
binnen een domein of vakgebied (White & Frederickson, 1998) in belangrijke
mate mede bijdragen aan bewustwording en ontwikkeling van het eigen
leren en het verbeteren van leerprestaties (vergelijk Byrnes, 1996 en
Bransford e.a., 2000).

6.4 CONSTRUCTIVISME

VAN OBJECTIVISME NAAR CONSTRUCTIVISME

Kenmerkend voor het Behaviorisme en Cognitivisme is dat de aanwezige
mentale kennis van de mens wordt gezien als een afspiegeling van een
eenduidige, goed geordende en vaststaande werkelijkheid, een
epistemologische visie die wordt aangeduid met de term Objectivisme. Deze
opvatting impliceert bijvoorbeeld dat leerlingen van aangeboden min of
meer goed georganiseerde informatie, zoals leerstof in een leerboek of
uitleg door een docent, een mentale afbeelding of kopie maken die voor
iedereen gelijk is of gelijk zou moeten zijn en dat kennis zich ontwikkelt als
een optelsom van alle leerervaringen die zich in de loop van de tijd hebben
voorgedaan. Van docenten wordt verwacht dat ze opereren als organisatoren
van een onderwijsleerproces dat wordt gedomineerd door kennisoverdracht.
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Van leerlingen wordt verwacht dat ze door oren en ogen open te houden
leerprocessen activeren die informatie uit de buitenwereld kopiëren en
onveranderd opslaan in het geheugen. De opvatting van empiristen zoals de
Engelse filosoof John Locke en de Amerikaanse psycholoog Edward
Thorndike, dat leerlingen zijn te beschouwen als schone leien die door louter
informatie-overdracht kunnen worden beschreven met kennis, past dan ook in
het objectivistische perspectief van kennis en leren. 
Overigens merkte Van der Sanden (1997) in dit verband terecht op, dat een
objectivistische kijk op kennis en kennisontwikkeling (het kopiëren en
opstapelen van informatie) weinig heeft te maken met passiviteit. Het accent
ligt wél op letterlijke reproductie of letterlijke toepassing, maar hoeft actief
en zelfstandig leren niet in de weg te staan.  

Verschillende wetenschappers hebben vraagtekens gezet bij het Objectivisme
en binnen de psychologie een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van
andere epistemologische opvattingen. In dit verband is het werk van de in
Zwitserland geboren bioloog en psycholoog Jean William Piaget (1896-1980)
(zie Vervoort, 2001) van bijzondere waarde gebleken. Zijn hele leven heeft in
het teken gestaan van het zoeken naar antwoorden op de vraag op welke
wijze kennis in de mens tot stand komt in het alledaagse leven en binnen de
contexten van onderwijs en wetenschap (vergelijk Piaget, 1952 en 1976). Zijn
eerste psychologische onderzoeken hadden betrekking op de denkstructuren
van kinderen. Later richtte hij zijn studies op de aard van de menselijke
mentale kennisstructuren en hoe deze zich in samenhang met het leren
ontwikkelen. In het begin van de tweede helft van de vorige eeuw
formuleerde hij vérstrekkende conclusies die niet spoorden met de gangbare
ideeën en opvattingen over kennis, kennisontwikkeling en leerprocessen.

DE THEORIE VAN PIAGET IN VOGELVLUCHT

Aard van de mentale kennisstructuren
Om kennis te definiëren introduceert Piaget drie begrippen die elk een eigen
geaardheid bezitten en met elkaar samenhangen, namelijk schema, concept en
structuur, waarbij schema en concept een zelfde dichotomie vertegenwoordigen
als het onderscheid tussen procedurele en declaratieve kennis.
Een schema is een mentale blauwdruk van een reeks speciale verinnerlijkte
handelingen die tot het uitvoeren van een operatie kunnen leiden om een
bepaald doel te bereiken of een probleem op te lossen. Om inzicht te krijgen in
de aard, eigenschappen en constructie van een voorwerp of om een

101



102 D E E L 2 • D E T H E O R I E

gebeurtenis beter te begrijpen, is zintuiglijke waarneming alléén niet
voldoende. Een object dient verder te worden geëxploreerd door het
bijvoorbeeld te wijzigen, van gedaante te laten veranderen én te proberen het
veranderingsproces te begrijpen. Voorbeelden van relatief simpele schema’s en
de daaruit voortvloeiende operaties zijn ordenen of in reeksen leggen van
voorwerpen, meten, optellen én aftrekken, samenvoegen én scheiden,
enzovoorts. In de visie van Piaget zijn schema’s zowel transponeerbaar als
generaliseerbaar en dragen ze bij aan de vorming van concepten en structuren.
Aspecten van fenomenen als tijd, ruimte, aantallen, causaliteit en categorieën
of klassen en hun onderlinge relaties, duidt Piaget aan met de term concept.
Het concept causaliteit bijvoorbeeld krijgt betekenis als men de relatie
oorzaak en gevolg begrijpt en het concept klassen wordt ingevuld wanneer
men notie heeft van overeenkomsten en verschillen tussen dingen of tussen
categorieën. Om concepten te kunnen vormen is het noodzakelijk te
abstraheren van concrete verschijningsvormen van objecten en
gebeurtenissen. Daarnaast is conceptvorming volgens Piaget een langdurig
proces dat alleen tot stand kan komen door veel ervaring met allerlei
uiteenlopende voorwerpen, situaties en processen.  
Structuren beschouwt Piaget als overkoepelende multidimensionale en logisch
georganiseerde netwerken van concepten. In principe staan concepten nooit
op zichzelf, maar zijn ze onderling op zowel gelijkwaardige als verschillende
niveaus aan elkaar gekoppeld. Min of meer gelijkwaardige concepten uit een
domein en uit verschillende domeinen kunnen een onderling logische
samenhang vertonen waardoor een nieuwe structuur ontstaat van een hogere
orde, enzovoorts. Uiteindelijk is er sprake van in complexiteit toenemende
multidimensionale structuren. Ter verduidelijking een voorbeeld uit de
biologie:

• Een enkele centimeters lang dwergmuisje in een kooitje en een
huismuis in de keuken zijn verschillende concrete realiteiten. Door
generaliseren (operatie) van bepaalde muizen-kenmerken ontstaat het
abstracte concept muizen. Zo kunnen ook min of meer gelijkwaardige
abstracte concepten ontstaan van bijvoorbeeld bevers, hamsters en
eekhoorns. Samen kunnen deze concepten bijdragen aan het vormen
van een nieuwe structuur met een hoger abstractieniveau, namelijk
knaagdieren. Deze structuur kan met andere concepten van
bijvoorbeeld het gebit (knaagdieren hebben een specifiek gebit met
lange doorgroeiende snijtanden) of voedsel (eten van zaden) worden
aangevuld.   
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• Als een meisje vanaf de basisschool tot het achttiende jaar elke maand
haar lichaamslengte noteert, is deze cijferreeks het concrete concept
van de groei van deze persoon. Als de groei (de verandering van de
lengte in dezelfde periode) van een groot aantal meisjes met elkaar
wordt vergeleken, ontstaat het abstracte concept groei van meisjes in de
puberteit. Op soortgelijke wijze kan het concept groei van jongens in de
puberteit ontstaan. Door deze concepten ineen te schuiven worden
bepaalde wetmatigheden duidelijk die een nieuwe abstracte structuur
van een hogere orde vormen: het groeiproces van 12- tot 18-jarigen. Deze
structuur kan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan voeding voor 12- tot
18-jarigen, een structuur die geconstrueerd kan worden vanuit
abstracties, zoals de eetgewoonten van pubers en concrete concepten
betreffende de eigen eetgewoonten en die van vrienden en vriendinnen.

• Vanuit concrete concepten, zoals de dwergmuis en de eigen eetgewoonten,
is het dus mogelijk om via abstracties (knaagdieren en groeiproces bij
pubers) en in samenhang met verschillende andere concepten een
multidimensionale overkoepelende structuur van een hoog en complex
niveau te construeren: VOEDING, een van de algemene
levensverschijnselen. 

De opbouw van structuren met concrete en abstracte concepten is
omkeerbaar, persoonsgebonden en sterk subjectief van karakter. Verschillende
mensen hebben over hetzelfde onderwerp of voorwerp verschillende
concepten en structuren met hun eigen persoonlijke betekenis en associaties
of koppelingen naar andere concepten en structuren. Wanneer aan tien
verschillende wat oudere leerlingen wordt gevraagd wat voor associatieve
gedachten ontstaan bij het horen van de term glucose, dan zullen er tien
verschillende antwoorden worden geformuleerd, variërend van bijvoorbeeld
fotosynthese tot snoep. Deze verscheidenheid van persoonlijke interne
representaties of operationele structuren op allerlei verschillende niveaus
vormt volgens Piaget de basis van de mentale kennisstructuren, de natuurlijke
psychologische werkelijkheid van een mens. 

Kennisopbouw en leren
Vanaf de geboorte worden vanuit genetisch bepaalde mogelijkheden
doorlopend nuttige kennisstructuren met adaptieve waarde opgebouwd en
gereorganiseerd om als mens met succes te kunnen functioneren. Dit proces is
volgens Piaget fundamenteel voor de intellectuele ontwikkeling. 
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De aanwezige mentale kennisstructuren vertegenwoordigen kennis van zowel
de fysieke wereld als de wereld van ideeën en opvattingen en vormen het
referentiekader dat bepaalt wat de mens denkt en hoe hij handelt in interactie
met de omgeving. 
Het opbouwen en reorganiseren van kennis wordt gestuurd door een
dynamisch en interactief proces dat kan worden omschreven als zoeken naar
evenwicht wanneer iemand wordt geconfronteerd met nieuwe aanvullende
en/of tegenstrijdige informatie uit de omgeving die in eerste instantie niet lijkt
te passen in de aanwezige kennisstructuren. Piaget spreekt van zelf-regulatie of
equilibratie. 

Hij onderscheidt twee mogelijkheden om kennisstructuren op te bouwen en
te reorganiseren die hij benoemt met de termen assimileren en accommoderen,
twee begrippen die ook in de biologie een belangrijke rol spelen. 
Wanneer een nieuwe ervaring of nieuwe informatie min of meer gemakkelijk
is in te passen tussen bestaande concepten in een structuur zonder dat ideeën
en opvattingen overhoop worden gehaald, is er sprake van assimilatie, zie
afbeelding 6.2. Soms is nieuwe informatie of een ervaring zó afwijkend van de
in de hersenen aanwezige mentale kennisstructuren dat assimilatie niet kan
plaatsvinden. De bestaande kennisconfiguratie zal dan op een zodanige wijze
dienen te worden aangepast of geaccommodeerd, dat de nieuwe kennis wel
kan worden opgenomen en verankerd. Het resultaat is niet alleen een
kwantitatieve uitbreiding, maar vooral een kwalitatief nieuwe kennisstructuur
doordat én de concepten zelf én de conceptverbindingen én de verbindingen
naar andere structuren zich hebben aangepast, zie afbeelding 6.3. 

In dit verband betoogt Piaget (1980) dat confrontatie met afwijkende en
gevarieerde opvattingen en ervaringen van wezenlijk belang is voor
kwalitatieve kennistoename en intellectuele ontwikkeling. De uitbreiding en
reorganisatie van mentale kennisstructuren vindt nooit spontaan plaats en
daar ligt de diepe betekenis van en uitdaging voor het intentionele
onderwijs: leerlingen op georganiseerde en gestructureerde wijze door
leertaken steeds opnieuw confronteren met ervaringen en informatie die
soms in tegenspraak zijn met hun eigen verankerde ideeën en opvattingen,
teneinde naast assimilatie vooral accommodatie uit te lokken. Daarbij kan
zich het probleem voordoen dat de aanwezige kennisstructuren zo sterk zijn
dat binnen een bepaalde context niet alleen accommoderen een moeizaam
en langdurig proces is, maar dat zelfs wetenschappelijk correcte opvattingen
van deskundigen in eerste instantie nauwelijks van invloed zijn. 
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H1

H2

H3

H4H5

H2

H3H1

H4

H5
nieuwe informatie over  

onbekend hormoon  
is inpasbaar

Bestaande mentale kennisstructuur 
van vijf concepten over de vorming 
en werking van hormonen en hun 
onderlinge relaties.

Kennisstructuur over hormonen 
is kwantitatief uitgebreid, maar 
in essentie niet veranderd.

conceptverbindingen
structuurverbindingen
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AFBEELDING 6.2
NIEUWE INFORMATIE WORDT GEASSIMILEERD IN MENTALE

KENNISSTRUCTUUR OVER HORMONEN
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nieuwe informatie over  
feedback en antagonisme van  

hormonen is niet inpasbaar

Bestaande mentale kennisstructuur 
over hormonen.

Structuur hormonen is 
kwantitatief uitgebreid en 
kwalitatief gereorganiseerd.

conceptverbindingen
structuurverbindingen

AFBEELDING 6.3
ACCOMMODATIE VAN DE MENTALE KENNISSTRUCTUUR OVER

HORMONEN AAN NIEUWE INFORMATIE
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Dit verklaart waarom verkeerde of naïeve opvattingen betreffende
verschijnselen veelal langdurig kunnen voortbestaan. Soms is afleren nog
moeilijker dan aanleren.
Als accommodatie, zoals weergegeven in afbeelding 6.3, niet plaatsvindt,
wordt de nieuwe informatie niet geïntegreerd en verankerd en blijft verdere
opbouw van kennis achterwege. De geïsoleerde nieuwe informatie blijft
zonder relevante betekenis en zal betrekkelijk snel uit het mentale
kennissysteem verdwijnen.  

BETEKENIS VOOR HET ONDERWIJS

Pas in de tweede helft van de vorige eeuw bleken de studies van Piaget,
samen met die van andere onderzoekers zoals de Amerikaanse filosoof John
Dewey (1859-1952) en de Russische psycholoog Lev Vygotsky (1896-1934),
een goede voedingsbodem voor het ontstaan van het Constructivisme.
Binnen deze stroming gaan (onderwijs)psychologen ervan uit dat elk individu
met zijn unieke persoonlijke kenmerken (in de breedste zin) zijn mentale
kennisstructuren zowel zelfstandig als binnen sociale contexten (gezin,
vrienden, school, werkkring) steeds verder uitbreidt, reorganiseert en
opnieuw opbouwt door interactie met nieuwe informatie en ervaringen uit
de buitenwereld. 

Deze persoonlijke kenmerken omvatten een aantal elementen van
verschillende aard, zoals aanleg, aanwezige kennis, vaardigheden,
opvattingen, veronderstellingen, attitudes, voorgeschiedenis,
karaktereigenschappen en persoonsgebonden factoren, die deels onderhevig
zijn aan dynamische veranderingen en deels min of meer vastliggen. Elke
persoon heeft unieke mogelijkheden om vanuit het geheugen nieuwe
informatie en ervaringen te selecteren, te interpreteren en betekenis te
geven en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen om kennis te construeren en
problemen op te lossen (vergelijk Von Glasersfeld, 1989; Boekaerts & Simons,
1993; Van der Sanden, 1997; Bransford e.a., 2000). 
Vooral de afgelopen decennia is het constructivisme voor steeds meer
onderwijswetenschappers het vertrekpunt geworden voor studies naar de
aard en ontwikkeling van kennis en de daarmee samenhangende instructie-
en leerprocessen (Van der Sanden, 1997).
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Met recht kan Piaget postuum beschouwd worden als een cognitief
constructivist die van grote invloed is geweest op het huidige denken over
onderwijs en onderwijzen vanuit cognitief én constructivistisch perspectief.
Zijn visie op leren en het opbouwen van kennis doorbrak de tot dan toe twee
gangbare en lijnrecht tegenover elkaar staande epistemologische
uitgangspunten over kennisontwikkeling, namelijk het Empirisme en
Nativisme. Empiristen zoals Thorndike waren van mening dat vanuit mentaal
perspectief gezien de mens bij de geboorte een onbeschreven lei is die in de
loop van de tijd geleidelijk wordt beschreven. In de menselijke hersenen zou
kennis zich na de geboorte opstapelen in de vorm van associaties tussen
situatiegebonden stimuli die via de zintuigen binnenkomen na confrontatie
met de geordende buitenwereld (Thorndike’s connectivisme). De nativisten
daarentegen (zoals Kant) namen aan dat een aantal belangrijke concepten als
tijd, ruimte, aantallen, causaliteit en concepten betreffende taal niet worden
aangeleerd maar zijn aangeboren en zich door rijping op een natuurlijke
wijze verder ontwikkelen zoals kinderen vanzelf de puberteit doormaken. Zij
beschouwden de wereld als niet geordend en georganiseerd en waren
daarom van mening dat confrontatie nooit tot concepten zou kunnen leiden:
de mens zou de wereld om hem heen betekenis geven vanuit zijn reeds
aanwezige concepten.
Piaget was het met de empiristen eens dat de buitenwereld een zekere
ordening en structuur heeft, maar verwierp de opvatting dat concepten
vanzelf ontstaan door directe confrontatie met die buitenwereld. Evenals de
nativisten vond hij het aannemelijk dat de mens vanuit zijn bestaande
concepten de wereld om hem heen betekenis geeft. Het idee echter dat deze
concepten zijn aangeboren en zich op een natuurlijke wijze autonoom
zouden ontwikkelen, wilde hij niet onderschrijven. Piaget was van mening
dat de mens vanaf zijn geboorte mentale pre-concepten vormt door acties te
ondernemen en ervaringen op te doen tijdens confrontaties met de
buitenwereld. Deze pre-concepten worden in de loop van de tijd bij nieuwe
activiteiten ingezet als componenten bij het opbouwen van meer
ingewikkelde concepten om de buitenwereld betekenis te blijven geven
(Piaget & Inhelder, 1969; Byrnes, 1996).
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Om de consequenties van de drie genoemde epistemologische
uitgangspunten voor het onderwijs te verhelderen, gebruikt Byrnes (1996)
een aardige metafoor:
Stel, de kennis van een leerling is een bakstenen muur en elke baksteen
vertegenwoordigt een bepaald stukje kennis dat door het metselverband is
verbonden met andere kennis. Vanuit empiristisch standpunt gezien bouwt
de docent in het hoofd van de leerling de muur steeds verder op door
nieuwe bakstenen op de juiste plaats te metselen. De nativisten gaan er van
uit dat de muur in zijn grondvorm al vanaf de geboorte aanwezig is en dat er
vanzelf verder wordt gebouwd wanneer de leerling zich in loop van de tijd
ontwikkelt. De docent heeft daarbij geen andere taak dan leerlingen te helpen
zich bewust te worden van de vorderingen in de opbouw van hun muur. 
Volgens de opvattingen van Piaget en de constructivisten dient de docent
leerlingen te voorzien van nieuwe bakstenen die zij vervolgens zelf op de
juiste plaats in hun eigen muur moeten metselen. Als een aangereikte
baksteen niet past, zal de leerling de steen weggooien of op een verkeerde
plaats inmetselen. In sommige gevallen heeft de muur nog niet de geschikte
constructie of is nog niet hoog genoeg om een bepaalde soort steen
(bijvoorbeeld een specifiek abstract concept) in te kunnen bouwen. 

Constructivistisch georiënteerde onderwijspsychologen beschouwen leren als
een proces van actieve en subjectieve kennisconstructie door interactie met
externe informatie. Leerprocessen worden gestuurd en beheerst door de
unieke persoonlijke kenmerken van de leerling en door de context waarin het
leren plaatsvindt (vergelijk Boekaerts & Simons, 1993; Pintrich, Marx & Boyle,
1993; Van der Sanden, 1997; Snow, Corno & Jackson, 1998; Bransford e.a.,
2000). 
Voor het onderwijs betekent het Constructivisme dat leerlingen de ruimte
dienen te krijgen om actief hun bestaande mentale kennisstructuren uit te
breiden, te reorganiseren en op te bouwen door:

• naar hun mogelijkheden nieuwe informatie te selecteren en te
koppelen aan reeds aanwezige kennis, 

• in interactie met de leeromgeving en de sociale context
(medeleerlingen en docent) relevante leeractiviteiten uit te voeren om
nieuwe informatie adequaat te verwerken. 
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7.1 DE DRIE HOOFDCOMPONENTEN

Het afgelopen decennium hebben onderwijspsychologen zich vooral beijverd
om de verschillende relevante aspecten van het cognitivisme, meta-
cognitivisme en constructivisme samen te voegen en in een meer
allesomvattend en consistent perspectief te plaatsen. Om deze synthese van
onderzoeksresultaten en de consequenties voor het onderwijsleerproces te
accentueren wordt de laatste tijd meer en meer gesproken over het Nieuwe
Leren (Schoenfeld, 1999; Simons & Lodewijks, 1999; Bransford e.a., 2000; Van
der Sanden e.a., 2000; Simons e.a., 2000), waarbij competentie-ontwikkeling
steeds duidelijker in beeld komt (Bakx, 2001; Van der Sanden, 2002; Van der
Sanden, De Bruijn & Mulder, 2002). 

In essentie kan het Nieuwe Leren als volgt worden ingekaderd en omschreven
(zie verder Simons & Lodewijks, 1999):

• Vanuit de maatschappij worden nieuwe leerresultaten verwacht. Simons
& Lodewijks merken hierover op:

Vertegenwoordigers vanuit de onderwijspolitiek en het bedrijfsleven hebben er bij
herhaling voor gepleit, dat de nieuwe uitkomsten van het leren meer duurzaam,
flexibel, functioneel, betekenisvol, generaliseerbaar en toepassingsgericht moeten zijn.
Bovendien worden leerresultaten verlangd die een algemeen karakter en een brede
reikwijdte hebben (p. 17).

U
7

HET NIEUWE LEREN



LEERLING
met individuele
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CONTEXT:

docent
medeleerlingen
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• Om dergelijke nieuwe leerresultaten te realiseren zijn in verschillende
contexten nieuwe leerprocessen nodig, die zowel kwantitatief als kwalitatief
het actief leren meer accentueren dan men gewend is. Dit houdt in dat
leerlingen zelfstandig, maar óók in samenwerking met docent en
medeleerlingen, leren verantwoorde beslissingen te nemen ten aanzien
van het eigen leerproces, zowel wat de informatieverwerkingsprocessen
betreft als de (zelf)regulerende activiteiten. Enkele kernbegrippen in dit
verband zijn: actief, cumulatief, constructief, betekenisvol, doelgericht,
zelfsturing en verantwoordelijkheid.  

• Om nieuwe vormen van leren te faciliteren zijn nieuwe vormen van
instructie, zoals procesgericht onderwijs, en krachtige leeromgevingen
(Lodewijks, 1993 en 1994) een voorwaarde. Met procesgericht
onderwijs wordt beoogd bij leerlingen relevante denk-, leer- en
regulatiestrategieën te ontwikkelen, geïntegreerd in vakinhoudelijk
onderwijs. Krachtige leeromgevingen dienen het Nieuwe Leren op
gevarieerde en aanvullende wijze te ondersteunen.

SCHEMA 7.1
DE DRIE HOOFDCOMPONENTEN VAN HET ONDERWIJSLEERPROCES

EN HUN ONDERLINGE SAMENHANG
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Binnen het Nieuwe Leren spelen de drie aan onderwijs inherente
hoofdcomponenten, namelijk de leerling met zijn individuele kenmerken, de
leeromgeving waarin het leren plaatsvindt en de sociale context die door
docent en medeleerlingen vorm wordt gegeven, een andere rol dan in het
reguliere onderwijs gebruikelijk is. Ze dienen elkaar in sterke mate wederzijds
te beïnvloeden en samen een dynamisch geheel te vormen dat bepalend is
voor het verloop van leerprocessen en de kwaliteit van de leerresultaten (zie
schema 7.1). De leerresultaten en daaruit voortvloeiende leerprestaties zullen
op hun beurt weer de leerling en indirect de andere twee componenten
beïnvloeden. Treedt in een of meer van deze wederzijdse relaties een
verstoring op, dan heeft dat negatieve consequenties voor het leerproces en
de uiteindelijke leerresultaten.

Het hoeft geen betoog dat buiten de schoolse context nog andere externe
elementen, zoals de gezinssituatie, vriendschappen, het uitoefenen van een
sport of een bijbaantje, van betekenis en invloed zijn (kunnen zijn) op het
leren of studeren. Deze factoren worden hier verder buiten beschouwing
gelaten. 

DE LEERLING

Elke leerling heeft een aantal individuele en unieke kenmerken die van
invloed zijn op het leren. In het volgende gedeelte van deze paragraaf wordt
nader ingegaan op enkele variabelen die een relatief belangrijke rol spelen bij
het onderwijsleerproces en die in sterke mate bepalend zijn voor de
kwantiteit en kwaliteit van de leeractiviteiten die leerlingen ondernemen,
met name persoonlijke kennisstructuren, persoonlijke subjectieve leertheorieën en
persoonlijkheidskenmerken. 

Persoonlijke kennisstructuren
Een leerling komt naar school met persoonlijke kennisstructuren die zijn
opgebouwd door kennisverwerving en ervaringen uit het verleden. Deze
kennisstructuren vertegenwoordigen in zijn algemeenheid de actuele min of
meer subjectieve declaratieve (semantische en episodische) en procedurele
kennis van een bepaalde kwaliteit en bestaan uit een samenhangende
mengeling van schemata, concepten, structuren, preconcepties en
misconcepties. Dit geldt ook voor domein- of vakinhoudelijke kennis en
vaardigheden wanneer leerlingen beginnen aan de studie van een vak, zoals
biologie.
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Schemata, concepten en structuren hebben betrekking op het geheel van
concrete en abstracte ideeën en opvattingen die in essentie overeenkomen
met hetgeen in de wetenschappelijke wereld als juist wordt aangenomen. 
Preconcepties zijn naïeve, soms maar ten dele juiste en/of deels onvolledige
ideeën en opvattingen die leerlingen kunnen hebben over structuren,
processen en verschijnselen waar ze in hun leefwereld mee te maken hebben.
Kinderen bijvoorbeeld hebben vaak het idee dat de aarde plat is om daarmee
te verklaren dat mensen op het oppervlak kunnen staan en lopen (Vosniadou
& Brewer, 1992). Gebrek aan kennis over het fotosyntheseproces verhindert
leerlingen van uiteenlopende leeftijd en verschillende niveaus een compleet
beeld te hebben van de wijze waarop de groene planten zich voeden,
waardoor vaak wordt gedacht dat deze planten hun voedsel uit de bodem
betrekken, een opvatting die maar ten dele juist is (Wandersee, 1983).  

Misconcepties kunnen ontstaan wanneer leerlingen er niet in slagen nieuwe
door onderwijs aangeboden informatie te assimileren en/of te accommoderen
waardoor onjuiste en onvolledige preconcepties niet worden aangepast en
vervolmaakt tot ideeën en opvattingen die vanuit het perspectief van de
deskundige juist zijn. Door negatieve transfer van nieuwe informatie worden
deze preconcepties omgevormd tot misconcepties die bijzonder lang kunnen
blijven bestaan (Vosniadou, 1996; zie ook Taconis, 1995; Van der Sanden, 1997;
Van der Sanden e.a., 2000). Terug naar de voorbeelden van preconcepties:
wanneer kinderen worden geconfronteerd met de ronde aardbol, blijkt het
idee dat je eraf zou kunnen vallen zó hardnekkig dat ze zich de aarde tóch
voorstellen als een platte pannenkoek (Vosniadou & Brewer, 1992). Wat het
tweede voorbeeld betreft: ondanks het bestuderen van het fotosyntheseproces
ontstaan er bij zowel jongere als oudere leerlingen misconcepties, zoals de
bodem is het voedsel voor de plant, planten nemen hun voedsel op door de wortels en
slaan dat op in de bladeren of chlorofyl (de groene kleurstof in de
bladgroenkorrels) fungeert als het bloed van de plant (Wandersee, 1983). 

Persoonlijke subjectieve leertheorieën
De persoonlijke subjectieve leertheorieën hebben betrekking op de
achtergrond van waaruit operationele scenario’s ontstaan over de wijze
waarop in een bepaald domein of vak(gebied) kan of moet worden gehandeld
om persoonlijke leerdoelen te bereiken. 

Ze zijn samengesteld uit min of meer samenhangende en consistente ideeën,
opvattingen en overtuigingen over:
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• de essentie en aard van een bepaald domein of vak met zijn specifieke
structuren, processen en verschijnselen (de aard en betekenis van het
vak biologie),

• de essentie en aard van de te verwerven vakinhoudelijke kennis (leerstof)
en vaardigheden (wat er kan of moet worden geleerd voor het vak
biologie),

• de karakteristieke moeilijkheden die zich kunnen voordoen bij het
redeneren en probleemoplossen binnen het betrokken domein of vak
en de eigen competentie om daarop te anticiperen (de competentie om
natuurwetenschappelijk te denken en van daaruit biologische
probleemstellingen op te lossen),

• persoonlijke doelen en doeloriëntaties (leeroriëntaties: intrinsiek en
extrinsiek georiënteerde motivatie, bijvoorbeeld persoonlijke interesse
in biologie, respectievelijk een hoog cijfer willen halen voor het
biologieproefwerk om goed voor de dag te komen),

• het leren in het algemeen en in het bijzonder voor het betreffende
domein of vak (leerconcepties betreffende het vak biologie: hoe het
vak biologie het beste kan worden geleerd),

• wenselijke leerstrategieën om binnen het domein of vak bepaalde
leertaken aan te pakken of in bepaalde leersituaties te opereren (het in
samenhang uitvoeren van bepaalde wenselijk geachte cognitieve, meta-
cognitieve en affectieve leeractiviteiten om een biologie-leertaak of 
-project tot een goed einde te brengen),

• de inrichting van de leeromgeving, de rol van de docent en de rol van
de medeleerlingen bij het verwerven van competentie voor het domein
of vak (de betekenis van bijvoorbeeld het leerboek en leermaterialen,
de verwachte hulp van de docent en steun van medeleerlingen bij de
studie van het vak biologie). 

(Vergelijk Lodewijks & Van der Sanden, 1996, Van der Sanden, 1997 en Van
der Sanden e.a., 2000).

Persoonlijkheidskenmerken
De deels moeilijk beïnvloedbare persoonlijkheidskenmerken worden vaak
onderverdeeld in vijf globale dimensies: extraversie, vriendelijkheid,
emotionele stabiliteit, zorgvuldigheid en openheid (zie ook Hendriks, 1997).
Al eerder zijn in dit kader verschillende relevante onderzoeksresultaten
genoemd, waarin melding wordt gemaakt van correlaties tussen verschillende
persoonlijkheidskenmerken en bepaalde aspecten van het leerproces (Hofstee
& De Raad, 1991; Busato, 1998; Vermetten, 1999; Slaats, 1999). Naast deze
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persoonlijkheidsdimensies spelen ook algemene en meer vakgeoriënteerde
attitudes een belangrijke rol bij het leren. Algemene attitudes zijn
bijvoorbeeld loyaliteit en flexibiliteit en voor het vak biologie kunnen
omschrijvingen als respect voor of rekening houden met het leven, het milieu, de
mens aangemerkt worden als voorbeelden van vakgeoriënteerde attitudes. 

LEEROMGEVING

Meer dan tien jaar geleden ontstond aansluitend bij het constructivisme het
begrip krachtige leeromgeving (zie Lodewijks, 1993), dat in de huidige tijd nog
niets aan betekenis heeft ingeboet. Een leeromgeving (gezien in breed
perspectief: de les, het lokaal, practica, leerboeken, de computer, het
sportveld, enzovoorts) vormt het kader waarbinnen het leren plaatsvindt en
wordt als krachtig beschouwd wanneer leerlingen optimaal worden
ondersteund om effectief en constructief te leren. Dit kan worden afgemeten
aan de mate waarin het beoogde leren van leerlingen wordt bevorderd.
Vanuit constructivistisch perspectief kan nooit worden gesproken van de beste
leeromgeving omdat die sterk afhankelijk is van persoonlijke kenmerken van
leerlingen, waardoor de ene leerling een leeromgeving als stimulerend en
leerzaam kan ervaren, terwijl een andere in dezelfde leersituatie nauwelijks
tot leren kan worden bewogen.
Lodewijks (1994) omschrijft het begrip krachtige leeromgeving als volgt:

We spreken van krachtige leeromgevingen wanneer er sprake is van een
“arrangement” dat alle (denkbare) elementen bevat die een leerling tot leren kunnen
aanzetten en die er voor (helpen) zorgen dat het leren in gang wordt gehouden totdat
een bepaalde norm van kennen en kunnen is bereikt. Zo’n krachtige leeromgeving zet
de lerende aan op een systematische en doelgerichte wijze de denk- en leeractiviteiten
te ontplooien die bij een bepaalde leertaak nodig zijn en die tot leren en de gewenste
leerresultaten leiden (pp. 150-151). 

Het concept krachtige leeromgeving vindt zijn inspiratie in de door Collins e.a.
(1989) geïntroduceerde Cognitive Apprenticeship benadering, waarbij wordt
uitgegaan van het aloude meester-gezel-model. In de inleiding wordt hierover
het volgende opgemerkt:

Only in the last century, and only in industrialized nations, has formal schooling
emerged as a widespread method of education the young. Before schools appeared,
apprenticeship was the most common means of learning and was used to transmit the
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knowledge required for expert practice in fields from painting and sculpting to
medicine and law. Even today, many complex and important skills, such as those
required for language use and social interaction, are learned informally through
apprenticeship-like methods that is, methods not involving didactic teaching, but
observation, coaching, and successive approximation (p. 453).

Dit is voor Collins e.a. het uitgangspunt om het meester-gezel idee vorm te
geven bij het verwerven van cognitieve en meta-cognitieve vaardigheden in
samenhang met het uitvoeren van in complexiteit toenemende leertaken:

Cognitive apprenticeship, as we envision it, differs from traditional apprenticeship in
that the task and problems are chosen to illustrate the power of certain techniques or
methods, to give the students practice in applying these methods in diverse settings,
and to increase the complexity of tasks slowly, so that component skills and models
can be integrated (p. 459).

Uiteindelijk is het de bedoeling leerlingen in te wijden in het denken en
handelen zoals deskundigen dat doen bij het uitvoeren van taken en het
oplossen van problemen.

Drawing students into a culture of experts practice in cognitive domains involves
teaching them how to ‘think like experts’ (p. 488).

SOCIALE CONTEXT

Rol van de docent
Vanuit constructivistisch perspectief is een didactische aanpak volgens het
kennisoverdrachtsmodel dat aansluit bij de objectivistische traditie (het
content-mastery-model) niet verdedigbaar. Het frontaal klassikaal en directief
behandelen van leerstof door de docent, waarbij van leerlingen wordt
verwacht dat ze leren door ogen en oren open te houden, dient te worden
ingeruild voor het meester-gezel- of apprenticeship-model (Collins e.a., 1989).
Overigens moet hierbij worden opgemerkt dat ook bij het traditionele en
frontale klassikale onderwijs kennisoverdracht in letterlijke zin niet mogelijk
is. Ook in dergelijke leersituaties wordt kennis door leerlingen geconstrueerd
en kunnen er grote verschillen zijn in de kennis die verschillende leerlingen
met dezelfde informatie opbouwen.
Binnen de opzet van het meester-gezel-model ontstaat voor leerlingen ruimte
om deels zelfstandig en praktijkgericht aan de slag te gaan en voor docenten
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om hen daarbij te begeleiden en te coachen. Deze begeleidingsactiviteiten en
coaching zijn bedoeld om leerlingen interactief in te wijden in zowel
vakinhoudelijke ideeën, opvattingen en theorieën als aanpak en manier van
denken om zich te bekwamen in een bepaald domein of vakgebied. Het is
immers waard ernaar te streven dat leerlingen geleidelijk het gevoel krijgen
een vak steeds beter te beheersen, waardoor ze deel gaan uitmaken van een
community of practice (Lave & Wenger, 1991). 
Er zijn drie kerncompetenties van waaruit de docent als deskundige
functioneert, met name het organiseren van het onderwijsleerproces, het
optreden als begeleider en coach en het beoordelen van het verloop van het
leerproces en de leerresultaten van de leerlingen. Binnen het
constructivistische meester-gezel-model krijgen ze een eigen en
karakteristieke invulling die onvermijdelijk wordt gekleurd door het unieke
en persoonlijke referentiekader van de docent als volwassene met
levenservaring, eruditie en deskundigheid. 

Rol van medeleerlingen
Een nadruk op competitief en/of individualistisch functioneren van leerlingen
in een groep is vanuit constructivistisch perspectief minder gewenst. De
stelling van de Brits-Amerikaanse antropoloog Montague (1965) dat de
menselijke samenleving zich vooral heeft ontwikkeld en ontplooid door
structurele samenwerking en niet door incidentele acties van afzonderlijke
individuen, geldt in zekere zin ook voor groepjes leerlingen in de klas. Door
interactief coöperatief leren wordt de individuele competentie van de
groepsleden sterker ontwikkeld en ontplooid dan wanneer een leerling
individualistisch opereert (vergelijk Johnson & Johnson, 1994).  

7.2 BETEKENIS VOOR HET ONDERWIJS

DE LEERLING EN DIENS COMPETENTIE-ONTWIKKELING CENTRAAL

Hoewel er ook in de cognitieve en meta-cognitieve benadering aandacht was
voor verschillen tussen leerlingen, wordt dit fenomeen vanuit het
Constructivisme sterker benadrukt en in een breder perspectief geplaatst. In
een klas of in een les voor een bepaald vak is er bij leerlingen onderling vaak
sprake van zeer uiteenlopende verschillen in hun kennisstructuren,
subjectieve leertheorieën en persoonlijkheidskenmerken. Als gevolg hiervan
verschillen leerlingen in hun persoonlijke bekwaamheid tot handelen en
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leren. Het begrip persoonlijke bekwaamheid wordt de laatste jaren steeds
vaker gebruikt om het voor elke persoon unieke geheel van eigenschappen
en verworvenheden aan te duiden dat iemand competent maakt. 
Volgens Van der Sanden (2001) dient competentie opgevat te worden:

als een geïntegreerd, onderling samenhangend geheel van kennis, vaardigheden,
attitudes en leervermogen, waaraan adequate persoonlijke subjectieve leertheorieën
ten grondslag liggen en waarmee iemand in bepaalde situaties en bepaalde sociaal-
culturele contexten bekwaam
– kan oordelen (informatie kan interpreteren, analyseren en classificeren) 
– kan anticiperen op bepaalde gebeurtenissen of ontwikkelingen
– effectief kan handelen en leren.

Leerlingen verschillen onderling in hun competenties, waardoor het leren
verschillend wordt benaderd, geïnterpreteerd en uitgevoerd, met als gevolg
dat uiteindelijke leerresultaten eveneens zowel kwantitatief als kwalitatief
verschillen, ook als leerlingen hetzelfde scoren voor een bepaalde toets. 
In dit verband zijn enkele voorbeelden van onderzoeksresultaten illustratief. Zo
blijken in het Hoger Onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs leerconcepties
(die onderdeel uitmaken van de subjectieve leertheorieën) goede voorspellers
te zijn van de leeractiviteiten die leerlingen ondernemen. Studenten met
constructief georiënteerde leerconcepties verrichten relatief veel
zelfregulerende activiteiten en geven blijk van een meer betekenisvolle aanpak.
Studenten met reproductief georiënteerde leerconcepties daarentegen hebben
meer voorkeur voor externe sturing en studeren meer reproductiegericht (Van
Rossum & Schenk, 1984; Vermunt, 1992; Floris, 1996; Lodewijks e.a., 1996;
Slaats, 1999). Ook onderzoek bij beginnende studenten naar samenhang tussen
vakgebonden leerconcepties en studie-aanpak betreffende bijvoorbeeld
natuurkunde (Prosser, Walker & Millar, 1996) en wiskunde (Schoenfeld, 1985)
gaf een zelfde beeld, waarbij overigens een nogal sterke voorkeur bestond voor
een oppervlakkige aanpak. In het Voortgezet Onderwijs zijn leerconcepties van
leerlingen nog nauwelijks onderzocht. Wel gaven onderbouwleerlingen blijk van
weinig ontwikkelde en nogal diffuse leerconcepties (zie bijvoorbeeld Klatter,
1995; Boekaerts e.a., 1997).
Doeloriëntaties (eveneens deel uitmakend van de persoonlijke subjectieve
leertheorieën) worden vaak onderverdeeld in prestatiedoelen en leerdoelen
(Dweck, 1989; Nicholls, 1989). In het eerste geval zijn leerlingen en studenten
sterk gericht op de mensen om hen heen (extrinsiek gemotiveerd) en wordt
geprobeerd fouten en risico’s te vermijden. 
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Betreft het leerdoelen, dan zijn leerlingen in het algemeen sterk gericht op
het ontwikkelen van persoonlijke competenties (intrinsiek gemotiveerd).
Fouten maken wordt beschouwd als iets normaals waar je van kunt leren.
Onderzoek heeft uitgewezen dat wanneer leerlingen of studenten zich sterk
richten op prestatiedoelen, er bij voorkeur extern gestuurde leeractiviteiten
worden uitgevoerd als onderdeel van een oppervlakkige verwerkingsstrategie,
terwijl intrinsieke motivatie leidt tot meer zelfregulatie van het leerproces en
meer diepteverwerking (Ng & Bereiter, 1992; Pintrich e.a., 1993; Lodewijks
e.a., 1996; Slaats, 1999).

Vanuit constructivistisch perspectief is het even zo belangrijk dat leerlingen
tijdens het intentionele schoolse leren hun eigen competenties verder leren
ontwikkelen. Dit betekent dat ze hun bekwaamheid tot handelen en leren
steeds verder uitbouwen door binnen hun persoonlijke mogelijkheden:

• domein- of vakinhoudelijke kennis en vaardigheden uit te breiden, te
reorganiseren en op te bouwen door relevante en constructieve
leeractiviteiten uit te voeren,

• zich bewust te worden van de eigen vakgebonden subjectieve
leertheorieën als fundament voor het interpreteren van allerlei
aspecten van het intentionele schoolse leren, met de bedoeling om in
bekende en onbekende leersituaties relevante en constructieve
leerstrategieën te ontplooien,

• de vakgebonden subjectieve leertheorieën voortdurend te toetsen en
te evalueren en waar nodig bij te stellen met de bedoeling de
vakspecifieke en algemene studievaardigheden te optimaliseren.

(Vergelijk Van der Sanden, 1997 en 2002 en Van der Sanden e.a., 2002.)

Bransford e.a. (2000) vatten de recente inzichten over competentie-
ontwikkeling als volgt samen:

To develop competence in an area of inquiry, students must (a) have a deep
foundation of factual knowledge, (b) understand facts and ideas in the context of a
conceptual framework, and (c) organize knowledge in ways that facilitate retrieval
and application (p. 16),

waarna zij de richting van competentie-ontwikkeling toelichten door de
kenmerkende verschillen tussen de beginnende leerling en de deskundige in
een bepaald domein of vakgebied te accentueren:
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Experts, regardless of the field, always draw on a richly structured information base;
they are not just “good thinkers” or “smart people”. The ability to plan a task, to
notice patterns, to generate reasonable arguments and explanations, and to draw
analogies to other problems are all more closely intertwined with factual knowledge
than was once believed.
But knowledge of a large set of disconnected facts is not sufficient. To develop
competence in an area of inquiry, students must have opportunities to learn with
understanding. Deep understanding of subject matter transforms factual information
into usable knowledge. A pronounced difference between experts and novices is that
experts’ command of concepts shapes their understanding of new information: its
allows them to see patterns, relationships, or discrepancies that are not apparent to
novices. They do not necessarily have better overall memories than other people. But
their conceptual understanding allows them to extract a level of meaning from
information that is not apparent to novices, and this helps them select and remember
relevant information. Experts are also able to fluently access relevant knowledge
because their understanding of subject matter allows them to quickly identify what is
relevant. Hence, their attention is not overtaxed by complex events (pp. 16-17).

In het aangehaalde werk van Bransford e.a. (2000) wordt duidelijk gemaakt,
dat het benaderen van competentie-ontwikkelingsprocessen vanuit een
constructivistisch perspectief momenteel sterk in de belangstelling staat en
als de kern van het Nieuwe Leren moet worden beschouwd. In aansluiting
daarop kan worden gesteld dat het rekening houden met en inspelen op de
verschillen tussen leerlingen betreffende hun competentie en competentie-
ontwikkeling wellicht een van de moeilijkste opgaven voor het moderne
onderwijs is en een grootse uitdaging voor de toekomst. Om het te
bewerkstelligen zullen krachtige leeromgevingen ontwikkeld moeten worden.

KRACHTIGE LEEROMGEVING

Lodewijks (1993, 1994 en 1995) geeft verschillende algemene criteria waaraan
krachtige leeromgevingen dienen te voldoen om beoogde constructivistische
leerprocessen te bevorderen en gewenste hoogwaardige leerresultaten en
competenties te bereiken. In de nu volgende opsomming van kenmerken is
uitgegaan van de visie van Lodewijks, aangevuld met elders genoemde criteria
om constructief, zelfstandig en competentiegericht leren te stimuleren en te
ondersteunen (vergelijk Bergen & Derksen, 1995; Boekaerts, 1995 en 1999;
Crasborn & Hennissen, 2000; Honebein, Duffy & Fishman,  1993; Honebein,
1996; Jonassen, 1991; Kok, 1996; Simons, 1994, 1995 en 1996; Wijnen, 1995;
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Wilson & Cole, 1991; Zuylen, 1995).
Er wordt een bijdrage geleverd aan het creëren van een krachtige
leeromgeving wanneer: 

• leren plaatsvindt in relevante contexten die realistisch, levensecht en
betekenisvol zijn voor de leerlingen,

Leerlingen moeten kunnen ervaren wat in het leven met verworven kennis
kan worden gedaan en in welke authentieke situaties en op welke manier
vaardigheden kunnen worden gebruikt. Indien praktisch haalbaar verdient
leren in min of meer authentieke contexten zowel binnen als buiten de
school de voorkeur.

• competentie-ontwikkeling ondersteund wordt door functionele en veelzijdige
leersituaties, waarin ook opdrachten met een open karakter zijn opgenomen,

Het is gewenst dat leerlingen een goed beeld hebben van wat van hen wordt
verwacht, waarbij er ruimte dient te zijn om zelf (leer)doelen te kiezen naast
de min of meer opgelegde doelstellingen. 
Een veelheid van hulpbronnen en leermaterialen geeft de mogelijkheid om te
ervaren dat leerinhouden in bredere en meer realistische perspectieven zijn
te interpreteren en dat oplossingen niet altijd voor de hand liggen en
voorspelbaar zijn. 

• leerlingen uitgenodigd worden om interactief met medeleerlingen en docent
zelfstandig en actief veelzijdige leeractiviteiten uit te voeren die gericht zijn
op diepteverwerking en samenhang, 

Probleemgerichte contexten dragen doorgaans bij aan het ontwikkelen van
denk- en leerstrategieën voor meer diepteverwerking, waardoor de kans op
transfer kan toenemen. Coöperatief opereren of samen werken en leren via
ervaringen van anderen is daarbij een waardevolle ondersteuning. Belangrijk
is ook dat hierdoor de kansen worden vergroot op het integreren van kennis,
vaardigheden en attitudes tot persoonlijke bekwaamheid. 

• leerlingen uitgenodigd en ondersteund worden om interactief met
medeleerlingen en docent te leren leren,
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Het is van belang dat leerlingen zich bewust kunnen worden van hun eigen
leerproces en dat van medeleerlingen, dat ze door reflectief evaluerende
processen zicht krijgen op hun eigen meta-cognitief en affectief functioneren
in vergelijking met dat van anderen en daardoor hun leervermogen
vergroten.

• leerlingen de ruimte geboden wordt om geleidelijk zelf verantwoordelijkheid
te gaan dragen voor het eigen leerproces,

Leerlingen dienen gedurende het leren geleidelijk steeds minder afhankelijk
te worden van de extern gestructureerde en gestuurde leersituatie en al
navigerend steeds meer kansen te krijgen om het eigen leerproces vorm,
richting en inhoud te geven. 

• zich bij leerlingen systematisch een groeiende besef ontwikkelt van de eigen
competentie,

Volwaardig leren wordt vooral in stand gehouden door sterke positieve
affectieve sensaties, de kicks van het kunnen (Lodewijks, 1993), die optreden
wanneer leerlingen ervan doordrongen raken dat de eigen competentie als
gevolg van de geleverde inspanningen inderdaad is toegenomen, anders
gezegd, wanneer ze merken dat ze meer kennen en kunnen dan voorheen.  

• de docent kan functioneren als model of voorbeeld en begeleider of coach,  

De docent dient zichzelf de ruimte te geven om als deskundige (model) en
coach te kunnen functioneren. Als deskundige is de docent voor leerlingen
een voorbeeld bij het geven van richting aan vereiste constructieve
leeractiviteiten in een bepaalde leersituatie en bij het vorm geven van
vakinhoudelijke leerresultaten. Het is van belang dat hij als coach tijdens het
leren leerlingen ondersteunt bij het uitvoeren van zowel cognitieve, meta-
cognitieve als affectieve leeractiviteiten. 

• competentiegerichte toetsing en beoordeling een integraal onderdeel uitmaken
van het totale leerproces.

Toetsing en beoordeling zijn uitermate bepalend voor het verloop van
leerprocessen en de gerealiseerde leerresultaten. Daarom dient beoordeling
niet alleen af te hangen van de min of meer klassieke afsluitende
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leerstoftoetsen, maar ook van andere meer authentieke vormen van toetsing
met accent op beoordeling van procesmatige aspecten van het leren en
verandering van competentie zowel tussentijds ter ondersteuning als ter
afsluiting. Dat in het licht van een krachtige leeromgeving toetsing een
zekere mate van authenticiteit dient te bezitten in plaats van gekunsteldheid,
ligt voor de hand.    

DE ROL VAN DE DOCENT EN VAN MEDELEERLINGEN

Kerncompetenties van de docent

Organiseren van het onderwijsleerproces
De docent dient vakinhoudelijke leerstof te selecteren en door didactische
maatregelen toegankelijk te maken om effectief en betekenisvol opbouwen
van kennis mogelijk te maken, waarbij op evenwichtige wijze de aandacht is
verdeeld tussen al dan niet klassikale kennisoverdracht en ruimte voor
zelfstandigheid, coöperatief leren en competentie-ontwikkeling van de
leerlingen. Het is hierbij van essentieel belang dat rekening wordt gehouden
met de competentie en voorkennis (in de breedste zin) van leerlingen als
fundament waarop verder kan worden gebouwd. Een tweede vereiste is dat
leerlingen vooraf goed en duidelijk geïnformeerd worden over de organisatie
van de cursus over een langere tijd, de beoogde doelstellingen en de
daarmee samenhangende aanpak in de context van het vak.

Begeleiden en coachen
Er zijn verschillende aandachtspunten die bepalend zijn voor de invulling van
begeleidings- en coach-activiteiten: 

• Diagnosticeren welke competenties en voorkennis leerlingen bezitten en
proberen daar zoveel mogelijk bij aan te sluiten. Steeds erop bedacht zijn
rekening te houden met en aandacht te besteden aan de wijze waarop
leerlingen leerinhouden en leersituaties interpreteren. 

Als hiaten in kennis, onjuiste opvattingen, preconcepties en misconcepties
vooraf en tijdens het begeleiden niet worden onderkend, dan kan het leerproces
problematisch verlopen, zoals Bransford e.a. (2000) het als volgt aangeven:

Students come to the classroom with preconceptions about how the world works. If
their initial understanding is not engaged, they may fail to grasp the new concepts
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and information that are taught, or they may learn them for purposes of a test but
revert to their preconceptions outside the classroom (pp. 14-15).

Entwistle (1991) wees er al op dat de perceptie (interpretatie en gebruik) van
de leeromgeving door de leerling het leren sterker beïnvloedt dan de
aangeboden contexten op zich. De docent dient er rekening mee te houden
dat leerlingen didactische maatregelen kunnen modificeren. 

• Begeleiden en coachen op eigen initiatief of wanneer leerlingen om hulp
vragen.

Als de indruk ontstaat dat bepaalde leerlingen niet goed functioneren of zijn
vastgelopen, is begeleidend en coachend ingrijpen onvermijdelijk en niet
altijd even gemakkelijk. Wanneer leerlingen uit zichzelf om hulp vragen, is de
kans op betekenisvolle leermomenten groter omdat in het algemeen de
motivatie en bereidheid aanwezig zijn om samen naar oplossingen te zoeken. 
Doorgaans is het geven van hints of het wijzen van de weg effectiever dan
het geven van directe antwoorden. In dit verband overheerst bij docenten
vaak de misvatting dat in het begeleidingstraject leerlingen alléén maar
aangespoord dienen te worden hun eigen kennis zelf op te bouwen en dat er
niets meer mag worden uitgelegd of verteld. Voor de meeste leerlingen geldt
echter dat teaching by telling een waardevolle bijdrage levert aan hun
kennisconstructie, vooral nadat ze eerst zelf met het verwerken van de
informatie bezig zijn geweest (Schwartz & Bransford, 1998). 

Er dient betreffende het begeleiden en coachen een onderscheid te worden
gemaakt tussen vakinhoudelijk en procesmatig begeleiden.
In de context van de professionaliteit van de docent is vakinhoudelijk
begeleiden het meest herkenbare aspect. Deze activiteit is er vooral op
gericht leerlingen te stimuleren om vanuit hun kennisbasis als het ware de
diepte in te gaan en hun kennisstructuren te verrijken. Er dient met andere
woorden naast assimilatie vooral accommodatie plaats te vinden. 
Naarmate leerlingen meer zelfstandig opereren en om hulp kunnen vragen,
neemt de diversiteit van de problemen in hoge mate toe, waarvoor
diepgaande vakinhoudelijke expertise en flexibiliteit is vereist (vergelijk
Bransford e.a., 2000).
Begeleiden en coachen betreffende de aanpak van een vak en de daarmee
samenhangende leeractiviteiten ligt meestal wat problematischer. Toch is
structureel procesmatig begeleiden juist in de context van een vakgebied van
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eminent belang, niet alleen om leerlingen zich bewust te laten worden van
hun eigen leren, maar vooral om bij te dragen aan het ontwikkelen van
cognitieve, meta-cognitieve en affectieve studievaardigheden en strategieën
als onderdeel van hun competentie (White & Frederickson, 1998; Bransford
e.a., 2000).

• Leerlingen assisteren en begeleiden bij het uitvoeren van leertaken die in
eerste instantie hun competentie te boven gaan.

Het uitdagen van leerlingen om bepaalde leertaken op zich te nemen waarbij
ze onder adequate begeleiding en ondersteuning balanceren op het randje
van hun individuele kunnen, draagt in het algemeen in hoge mate bij aan hun
competentie-ontwikkeling. Dit principe van uitdagen en begeleiden wordt in
de literatuur aangeduid met de term scaffolding (vergelijk Pintrich e.a., 1993;
Snow e.a., 1996; Vygotsky, 1978).

• Leerlingen stimuleren en begeleiden bij coöperatief leren.

Het is belangrijk dat competitie met als doel om te zien wie de beste is wordt
vermeden. Ook individualistisch naar een bepaald doel werken zonder enige
aandacht voor andere leerlingen is in het algemeen minder wenselijk omdat
interactief coöperatief leren met positieve belangstelling voor elkaars kennen
en kunnen een extra dimensie toevoegt (vergelijk Johnson & Johnson, 1994).

• In het totale begeleidingstraject leerlingen in de gelegenheid stellen en
stimuleren om geleidelijk de verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces
op zich te nemen en als dat nodig is hen daarop aan te spreken.

Als de docent de touwtjes in handen blijft houden en leerlingen niet de
ruimte geeft om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces,
met andere woorden om het nu eens helemaal zelf op een verantwoorde
wijze op te knappen, dan heeft dat ongetwijfeld negatieve consequenties
voor hun competentie-ontwikkeling.

Beoordelen 
In het onderwijs wordt traditioneel het beoordelen van vakinhoudelijk
leerprestaties en vakspecifieke vaardigheden met cijfers sterk benadrukt. In dit
verband is het meer dan wenselijk dat tussentijdse en afsluitende toetsen
gericht zijn op het beoordelen van de kwaliteit van kennis en vaardigheden. 
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Er dient meer getoetst te worden op inzicht in, begrip van en samenhang tussen
leerstofonderdelen en procedures dan op oppervlakkige reproduceerbare kennis
(Bransford e.a., 2000). Minder voor de hand liggend maar even zo belangrijk is
het tussentijds en op het eind beoordelen van procesmatige aspecten van het
leren en dat eveneens uitdrukken in cijfers of kwalificaties. 

Naast tussentijdse en afsluitende beoordeling van leerprestaties en de manier
van werken is het structureel inbouwen van tussentijdse informele en formele
feedback van grote waarde. Voor de meeste leerlingen is het uitermate
belangrijk om van de docent op relevante momenten beargumenteerd en
becommentarieerd te horen hoe hun leerproces verloopt in relatie met
leerprestaties en te merken dat dit op een of andere wijze wordt gewaardeerd,
zoals met de spreekwoordelijke schouderklop. Gesprekken met een meer
informeel en spontaan karakter zijn hiervoor zeer geschikt vanwege de
ongedwongen en niet bedreigende sfeer. Ook formele beoordelingssituaties
naar aanleiding van bijvoorbeeld uitkomsten van leertaken, presentaties,
verslagen (van werkstukken, praktisch werk en onderzoek) of een portfolio met
leerprestaties over een langere periode bieden mogelijkheden om leerlingen op
de toekomst gerichte feedback te geven betreffende hun prestaties en
competentie-ontwikkeling. Bransford e.a. (2000) formuleren de waarde en
betekenis van feedback voor het leerproces als volgt:

Formative assessments-ongoing assessments designed to make students’ thinking
visible to both teachers and students-are essential. They permit the teacher to grasp
the students’ preconceptions, understand where the students are in the
“developmental corridor” from informal to formal thinking, ……… formative
assessments help both teachers and students monitor progress (p. 24).

Een logische consequentie van het nemen van verantwoordelijkheid voor het
eigen leerproces is dat leerlingen ook vaardigheden ontwikkelen om zelf de
kwaliteit van hun eigen leerproces en leerprestaties te beoordelen en bereid
zijn als dat nodig is maatregelen te nemen (vergelijk Vye, Schwartz,
Bransford, Barron, Zech & Cognition and Technology Group at Vanderbilt,
1998). Bransford e.a. (2000) zeggen daarover op pagina 140: 

Effective teachers also help students build skills for self-assessment. Students learn to
assess their own work, as well as the work of their peers, in order to help everyone
learn more effectively. Such self-assessment is an important part of the metacognitive
approach to instruction. 
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Medeleerlingen
Voor leerlingen betekent interactief coöperatief leren dat buiten de docent
om kennis wordt gemaakt met en kennis wordt genomen van andere
persoonlijke ideeën en opvattingen over het vakgebied, vakinhouden en
cognitieve, meta-cognitieve en affectieve aspecten van het leren en studeren
waarmee voordeel kan worden behaald. Daarnaast biedt coöperatief leren
ruimte om anderen te helpen en bij te staan tijdens het leerproces. Een
gesprek over leerstofproblemen of over de aanpak van een leertaak
verheldert vaak meer dan een gesprek met de docent, omdat leerlingen in
hun denken en doen in het algemeen dichter bij elkaar staan. Leerlingen
begrijpen elkaar vaak veel sneller en beter. Ditzelfde geldt ook voor expliciete
uitleg van leerstof of het geven van aanwijzingen hoe een leertaak moet
worden aangepakt. Een leerling is vaak in staat om heel onconventioneel op
zijn eigen manier de ander precies te vertellen hoe iets in elkaar zit of hoe
iets moet worden uitgevoerd. Dat coöperatief leren positieve invloed heeft op
leerresultaten van leerlingen konden Hoek, Terwel & Van den Eerden (1997)
bevestigen door onderzoek bij brugklassers binnen het vak wiskunde. Ook
Van Boxtel (2000) vond in haar onderzoek betreffende natuurkunde-
concepten bij 4-havo-leerlingen een positieve relatie tussen het aantal
momenten dat leerlingen samen elaborerend actief waren en hun
leerresultaten.

Wanneer leerlingen in een zelf gekozen groepsverband gaan werken, dienen
ze een volledig losse structuur waarin ieder voor zichzelf werkt te vermijden.
Ook een dichtgetimmerde structuur waarin ieder een specifieke vaste rol
speelt is uit het oogpunt van het Constructivisme niet wenselijk. Een soort
afspiegeling van de klassensituatie waarin leerlingen zelfstandig bezig zijn
onder begeleiding van de docent lijkt een geschiktere vorm. Binnen het
groepje is er dan ruimte om onderling afspraken te maken, de nadruk te
leggen op het elkaar helpen en zich voor elkaar verantwoordelijk te voelen,
waarbij positief gerichte sociaal-affectieve processen tot ontplooiing kunnen
komen (vergelijk Johnson & Johnson, 1994).  
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DE PRAKTIJK GETOETST

8.1 BREDE BENADERING VAN ONDERWIJS 
EN ONDERWIJZEN

GOED LEREN ALS UITGANGSPUNT

Het hedendaagse reguliere onderwijs staat meer dan voorheen voor de
uitdaging om nieuwe onderwijsvormen te integreren in het min of meer
traditionele productgerichte patroon, waardoor het aansluit bij de moderne
(onderwijs)psychologische stromingen, in het bijzonder het constructivisme. 
Algemeen wordt aanvaard dat het succes van het onderwijsleerproces niet
alleen wordt bepaald door de kwaliteit van kennisoverdracht door de docent,
maar vooral afhankelijk is van de kwaliteit van en variatie in door leerlingen
zelf uitgevoerde leeractiviteiten binnen de context van een vakgebied. Het
uitvoeren van bepaalde leeractiviteiten wordt in belangrijke mate aangestuurd
door de persoonlijke (vakgebonden) subjectieve leertheorieën (Van der Sanden,
1997; Van der Sanden e.a., 2000) en het aanbod van krachtige leeromgevingen
(Lodewijks, 1993 en 1994). Als leerlingen worden gestimuleerd om zelf
relevante en kwalitatief hoogwaardige leeractiviteiten uit te voeren onder
begeleiding van de docent en zich geleidelijk verantwoordelijk gaan voelen
voor hun eigen leerproces, kan er sprake zijn van de beoogde competentie-
ontwikkeling. Het is in de steeds ingewikkelder wordende maatschappij van
uitermate groot belang dat men zowel privé als tijdens een vervolgstudie of
het uitoefenen van een beroep goed en competent kan participeren. 
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Shuell (1988) beschreef vanuit constructivistisch perspectief een viertal
algemene karakteristieken van effectief leren:

…learning is an active, constructive, cumulative and goal directed process…

It is active in that the student must do certain things while processing incoming
information in order to learn the material in a meaningful manner.

It is constructive in that new information must be elaborated and related to other
information in order for the student to retain simple information and to understand
complex material.

It is cumulative in that all new learning builds upon and/or utilizes the learner’s prior
knowledge in ways that determine what en how much is learned.

It is goal oriented in that learning is most likely to be successful if the learner is aware
of the goal (at least in a general sense) toward which he or she is working and possesses
expectations that are appropriate for attaining the desired outcome. (pp. 277-278).

Deze algemene kenmerken zijn toegespitst op het effectief, efficiënt en
betekenisvol verwerken van vakinhoudelijke informatie. Om te kunnen
spreken van wat aangeduid kan worden met goed leren, dienen ook aspecten
van de leerling zelf, de leeromgeving waarin wordt gewerkt en de rol die de
docent en medeleerlingen daarin vervullen niet te worden veronachtzaamd. 

Het is belangrijk dat leerlingen zich binnen de leersituaties die gelden voor een
bepaald vakgebied bewust worden van hun persoonlijke (vakgebonden)
subjectieve leertheorieën en dat zij die verder ontwikkelen op grond van hun
toenemende ervaring met leren in verschillende contexten. Dit betekent dat de
docent tijdens het onderwijsleerproces op daarvoor geschikte of geëigende
momenten de persoonlijke ideeën en opvattingen van leerlingen over goed leren
bespreekbaar dient te maken om bij te dragen aan bewustwording van:

• hun visie op een vak, vakgebied of domein met zijn karakteristieke
vakinhoud, vakspecifieke vaardigheden en problemen,

• hun persoonlijke doeloriëntaties of motivatie, 
• wat leren in het algemeen en voor een vak voor hun betekent, waarna

door reflectie en toetsing aan ideeën en opvattingen van anderen
eventueel bijstelling mogelijk wordt,

128



D E P R A K T I J K G E T O E T S T • 129

• de eigen leerstrategieën, de eigen manier van werken, waarna door
reflectie en toetsing aan ideeën en opvattingen van anderen niet alleen
eventueel bijstelling mogelijk wordt, maar ook de eigen grenzen
afgebakend kunnen worden,

• hun perceptie van de inrichting van de leeromgeving om persoonlijke
inbreng mogelijk te maken, waardoor in toenemende mate mede een
eigen leeromgeving kan worden ontworpen, 

• hun visie op de rol van de docent en medeleerlingen met het oog op
het bevorderen van constructieve interacties.

Vanuit de persoonlijke (vakgebonden) subjectieve leertheorieën ondernemen
leerlingen allerlei activiteiten om in een gegeven vakgebonden leeromgeving
hun persoonlijke leerdoelen te bereiken en hun competentie te vergroten. Dit
kan op een positieve en krachtige wijze worden ondersteund, wanneer er in
de leeromgeving sprake is van:

• een gevarieerd aanbod van functionele en veelzijdige leersituaties met
(binnen de grenzen van de mogelijkheden) realistische, levensechte
contexten, waarbij leeropdrachten met een open karakter een
prominente plaats innemen,

• ruimte voor leerlingen om zowel zelfstandig als in interactie met
docent en medeleerlingen cognitief te kunnen operen, waarbij vooral
op diepteverwerking gerichte leeractiviteiten worden gestimuleerd,

• expliciete aandacht voor geïntegreerd leren leren, dat wil zeggen dat
leerlingen interactief en coöperatief met docent en medeleerlingen hun
cognitieve informatieverwerkingsprocessen in positieve zin leren
reguleren door meta-cognitieve en affectieve activiteiten, zoals goed
plannen, de voortgang van het leerproces bewaken, diagnosticeren en
reflecteren en attribueren, zich concentreren of inspannen,

• tussentijdse momenten voor feedback als geïntegreerd onderdeel van
het onderwijsleerproces, waardoor leerlingen en docent op de hoogte
blijven van de kwaliteit en vorderingen van het leren en presteren,

• ruimte voor leerlingen om geleidelijk de verantwoordelijkheid voor het
eigen leerproces over te nemen van de docent,

• mogelijkheden voor de docent om te functioneren als model of
voorbeeld en leerlingen te begeleiden en te coachen, anders gezegd,
dat de docent het model van kennisoverdracht kan inruilen voor het
meester-gezel-model (Collins, e.a.,1989).
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De drie kerncompetenties van de docent (het organiseren van het
onderwijsleerproces, het begeleiden en coachen en het beoordelen van het
verloop van het leerproces en de leerresultaten van de leerlingen) zijn
onlosmakelijk verweven met het realiseren van krachtige leeromgevingen,
waarin ze een eigen specifieke rol spelen met een eigen dynamiek. 

Om geïnteresseerde en veranderingsgezinde docenten een hart onder de
riem te steken, is het wellicht goed om op deze plaats te refereren aan
relativerende opmerkingen die Simons en Lodewijks (1999) in het kader van
goed leren terecht maken. Zij maken duidelijk dat goed leren op bepaalde
momenten in hoge mate actief leren betekent, maar dat niet van leerlingen
verwacht kan worden dat zij steeds actief bezig zijn. Noodgedwongen zullen
activiteitsniveaus moeten variëren. Zeker voor leerlingen in het Voortgezet
Onderwijs geldt dat perioden met hoge activiteit moeten worden afgewisseld
met perioden met lage activiteit omdat het anders niet is vol te houden. 
Een zelfde relativerend betoog is te houden over constructief, cumulatief en
doelgericht leren. Leerlingen kunnen het in verschillende leersituaties en
onder verschillende omstandigheden echt niet altijd opbrengen bewust
constructief, cumulatief en doelgericht bezig te zijn. Als leerlingen
bijvoorbeeld starten met het bestuderen van een onderwerp dat weinig
aansluiting vindt bij hun voorkennis, dan is constructief en cumulatief leren in
eerste instantie niet eens mogelijk. Wanneer leerlingen altijd maar bewust
bezig zouden zijn met het reguleren van hun eigen leerproces of dat van
anderen, zou dat wel eens averechts kunnen werken en goed leren belemmeren
en zelfs onmogelijk maken. Ook zullen leerlingen er niet altijd van
gecharmeerd zijn om steeds te worden geconfronteerd met hun ideeën en
opvattingen over bijvoorbeeld leren, hun motivatie en hun manier van werken.
In dit licht gezien is het eveneens belangrijk dat leerlingen de inrichting en
organisatie van de leeromgeving niet altijd als even krachtig ervaren en dat
het voor hen ook mogelijk moet zijn om zich te kunnen concentreren op
leerstof of leertaken zonder al te veel moeite en inspanning. 
Dezelfde overwegingen gelden voor de invulling van de rol van de docent,
zowel gericht op de leerlingen als voor zichzelf. Het is goed als leerlingen
beseffen dat de docent vanuit pedagogisch-didactisch perspectief zich niet altijd
overal mee wil en kan bemoeien en dat er fysieke grenzen zijn. Daarnaast is het
evenzo belangrijk dat de docent binnen de kerncompetenties zijn grenzen kent,
weet waar zijn talenten liggen en zijn functioneren kan relativeren. Altijd in alle
opzichten optimaal bezig zijn is onmenselijk en onwenselijk. 
Voor zowel leerlingen als docent dient er voor te worden gezorgd dat over
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een langere periode gezien de verschillende aspecten van goed leren op een
evenwichtige en geïntegreerde manier in de dagelijkse onderwijspraktijk de
aandacht krijgen die ze verdienen. Dan pas zullen leerlingen geleidelijk en in
een aanvaardbaar tempo steeds beter in staat zijn hun eigen leren of
studeren vorm en inhoud te geven, gerelateerd aan hun mogelijkheden en
competenties en zullen docenten met veel plezier daaraan kunnen bijdragen. 

PROCESGERICHT ONDERWIJS 

De gepresenteerde moderne visie op effectief, efficiënt en betekenisvol leren
heeft didactische consequenties. Voor hoogwaardige leerresultaten is
kennisoverdracht in de min of meer traditionele zin niet toereikend.
Leerlingen dienen gestimuleerd en ondersteund te worden om geleidelijk het
voortouw te nemen bij het verantwoord uitvoeren van verschillende relevante
leeractiviteiten in allerlei vakgebonden leersituaties. Ook de benadering en
presentatie van de leerinhouden van een vak en het optreden van de docent
dienen te worden aangepast om hoogwaardige leerprocessen van leerlingen
te faciliteren: er dienen krachtige leeromgevingen te worden ontworpen,
waarbinnen de docent als voorbeeld, begeleider en coach kan opereren. 

Theorieën over procesgericht onderwijs kunnen hierbij een nuttige rol
spelen. De essentie van procesgericht onderwijs is het benadrukken,
expliciteren en trainen van de procesmatige aspecten van het leren, ingebed
of geïntegreerd in het deels zelfstandig en deels coöperatief bestuderen van
vakspecifieke leerinhouden (zie onder andere Simons, 1997; Simons &
Lodewijks, 1999). Vermunt & Verschaffel (2000) omschrijven procesgericht
onderwijs als volgt: 

Process-oriented teaching is aimed at the integrated teaching of learning and
thinking strategies, on the one hand, and domain-specific knowledge, on the other. It
is an instructional model in which learners are taught to employ suitable learning and
thinking activities to construct, change and utilize their knowledge of a particular
subject domain (p. 209).  

Procesgericht onderwijs beoogt het ontwikkelen en bevorderen van adequate
en verantwoorde manieren van studeren, waarbij diepteverwerking en
betekenisvolle integratie van informatie en toepassing van kennis in nieuwe
situaties (transfer) op de voorgrond staan, terwijl puur reproductief en
ongericht werken wordt ontmoedigd (De Jong, 1995; Vermunt, 1995).
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Dit onderwijsconcept biedt leerlingen de mogelijkheid om hun competenties
te leren benutten en verder te ontplooien (Van der Sanden e.a., 2002). 
De docent dient daarbij op te treden als begeleider en coach en geleidelijk
terug te treden. Door het overdragen van verantwoordelijkheden en het
geven van meer vrijheid krijgen leerlingen de mogelijkheid om zelf het eigen
leren vorm en inhoud te geven, afhankelijk van hun bedrevenheid in het
uitvoeren van leeractiviteiten en het niveau van hun competenties. 

De aspecten of elementen die onderdeel dienen uit te maken van
(vakgebonden) procesgericht onderwijs hebben betrekking op de beoogde
competentie-ontwikkeling van de leerling, de daarbij passende inrichting en
organisatie van de leeromgeving en de sociale context, met name het
functioneren van de vakdocent en (mede)leerlingen. 

De volgende aspecten van procesgericht onderwijs leveren een bijdrage aan
de competentie-ontwikkeling van de leerling:

• bewust maken en ontwikkelen van de persoons- en vakgebonden
subjectieve leertheorieën, 

• ontwikkelen en leren toepassen van algemene en vakspecifieke cognitieve
studievaardigheden en strategieën die zijn gericht op het constructief,
cumulatief en doelgericht verwerken van vakspecifieke informatie,
waardoor betekenisvolle en bruikbare kennis wordt opgebouwd, 

• bevorderen van het leren leren, waarbij het ontwikkelen en leren
toepassen van meta-cognitieve en affectief-motivationele regulerende
activiteiten en strategieën om cognitieve informatieverwerkingsprocessen
positief te beïnvloeden en te ondersteunen centraal staan,

• stimuleren van samen werken en samen leren, waarbij vaardigheden
dienen te worden eigen gemaakt die van belang zijn om effectief leren
in groepsverband mogelijk te maken, 

• stimuleren van het geleidelijk van de docent overnemen van
verantwoordelijkheden voor het eigen leerproces.

Aspecten van procesgericht onderwijs die betrekking hebben op de
leeromgeving zijn:

• aanbieden van gevarieerde, veelzijdige en functionele leersituaties,
waarbij (binnen de mogelijkheden) realistische, levensechte contexten
en leeropdrachten met een open karakter voorkeur genieten,
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• creëren van ruimte voor zelfstandig werken en zelfstandig leren,
waardoor een leerling interactief en coöperatief met docent en
medeleerlingen zelfstandig en actief cognitief, meta-cognitief en affectief
kan opereren,

• geven van uitgebreide en gedetailleerde informatie over de organisatie
van de (vak)cursus over een lange afgeronde periode,

• creëren van mogelijkheden voor leerlingen om een eigen
leeromgeving-op-maat te maken.

Entwistle (1991) merkte in dit verband op dat de perceptie (interpretatie en
gebruik) van de leeromgeving door de leerling het leren sterker beïnvloedt
dan de aangeboden contexten op zich. Dit betekent dat een leerling goed
bedoelde didactische maatregelen en leercontexten kan accepteren, maar ook
modificeren en zelfs negeren waardoor er als het ware een eigen persoonlijke
leeromgeving wordt geconstrueerd (gepersonaliseerde leeromgeving), waarvan
overigens krachtige impulsen tot leren kunnen uitgaan.

Aspecten van procesgericht onderwijs die binnen de sociale context een rol
spelen, kunnen als volgt worden omschreven:

Wat de docent betreft:
• zich opstellen als cognitieve en meta-cognitieve gids, model of

voorbeeld; de leerling vakinhoudelijk en procesmatig begeleiden en
coachen, waarbij vaardigheden en strategieën met betrekking tot
denken, leren en reguleren en de daarbij horende elementen van de
subjectieve leertheorieën bespreekbaar worden gemaakt, 

• regelmatig feedback geven over de manier van werken en
vakinhoudelijke leerprestaties van de leerling als integraal onderdeel
van het onderwijsleerproces,

• systematisch bijdragen aan het ontwikkelen van het besef van eigen
bekwaamheid, waarbij de leerling serieus wordt genomen en wordt
gestimuleerd in zichzelf te geloven,

• geleidelijk terugtreden, waarbij verantwoordelijkheden voor het
leerproces worden overgedragen aan de leerling. 
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Wat de leerling betreft:
• zich open en interactief opstellen naar de docent, waardoor ook vanuit

díe richting het meester-gezel-model vorm krijgt,
• in coöperatief verband zich verantwoordelijk voelen voor

medeleerlingen en elkaar helpen en ondersteunen.

Praktijkvoorbeelden van breed opgezet vakgebonden procesgericht
onderwijs op vwo-havo-niveau, zoals dat in de STUDIEWEGWIJZER voor het
vak biologie wordt gepresenteerd, zijn tot op heden nogal schaars. In dit
type Voortgezet Onderwijs komt expliciet procesgericht onderwijs
geïntegreerd in vakken nauwelijks voor (zie Bolhuis, 2000a en b). Wel zijn er
een aantal jaren geleden pogingen ondernomen om in de context van
zelfstandig leren procesgerichte kenmerken in te bouwen in de vakken Engels
en Natuurkunde (Roosendaal e.a., 1995; Roosendaal 1996).
In het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs worden de laatste jaren
veel initiatieven ontplooid om procesgerichte aspecten onder de noemer
competentiegericht onderwijs te realiseren. In het KAG-AL(Kennis-Als-
Gereedschap-Activerend-Leren)-project bijvoorbeeld staat het leren oriënteren,
experimenteren, evalueren en reflecteren centraal en in het programma
Leerkracht voor het VMBO krijgen aspecten van competentiegericht leren zoals
kennisconstructie op basis van voorkennis, het leren plannen en samenwerken
en het ontwikkelen van het besef van eigen bekwaamheid veel aandacht (zie
verder Van der Sanden, Streumer, Doornekamp & Teurlings, 2001; Van der
Sanden e.a., 2002). Ook in het Hoger Onderwijs en onderwijs voor
volwassenen krijgen aspecten van procesgericht onderwijs meer en meer een
plaats en worden ze geïmplementeerd in het vakdidactisch handelen
(Schatteman, Carette, Couder & Eisendrath, 1997; Theophilides, 1997). 

In het algemeen worden in de literatuur min of meer abstracte modellen of
designs voor het opzetten van procesgericht onderwijs beschreven die zijn
toegespitst op het geven van handreikingen aan docenten voor het inrichten
van hun lessen. Een illustratief voorbeeld is het drie-fasen-planningsmodel
van Vermunt (1994) met een aantal relevante didactische uitgangspunten om
actief en zelfstandig leren vorm te geven. De drie fasen worden in bewerkte
vorm toegelicht:
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Fase 1: Voorbereiding
Denkstrategieën en vakinhoudelijke concepties van leerlingen diagnosticeren om aan
te kunnen sluiten bij hun manier van leren en hun preconcepties en constructieve
fricties te kunnen creëren tussen oude en nieuw te verwerven kennis.
In samenhang cognitieve, affectieve en regulatieve leer- en denkactiviteiten
onderwijzen. Doorgaans verborgen leer- en denkactiviteiten zo expliciet mogelijk
demonstreren. Leerlingen vervolgens activeren om de gedemonstreerde leer- en
denkactiviteiten zelf in verschillende situaties toe te passen en procesgerichte feedback
geven op de kwaliteit van de wijze waarop zij dat gedaan hebben. 

Fase 2: Verwerking
Geleidelijk het activeren van de leerlingen verminderen en door het creëren van
uitdagende leeromgevingen een voortdurend beroep doen op het gebruik van de nieuw
verworven leer- en denkvaardigheden van de leerlingen.

Fase 3: Evaluatie
Toetsen afnemen die indicaties geven van de kwaliteit van de denkactiviteiten en
vakinhoudelijke concepties. Deze activiteit is in wezen identiek aan de diagnostische
activiteit in het begin. Uit het verschil tussen de uitkomsten van deze twee
meetmomenten zal blijken in hoeverre de kwantiteit en kwaliteit van
denkvaardigheden zijn toegenomen en concepties zijn veranderd.

Onderzoek naar invloeden van procesgerichte aspecten heeft vooral
plaatsgevonden in het Hoger Onderwijs (zie bijvoorbeeld Lonka & Ahola,
1995; Volet, McGill & Pears, 1995; Schatteman e.a., 1997; Theophilides,
1997). Ook in het Beroepsonderwijs is procesgericht onderwijs onderwerp
van onderzoek geweest (zie bijvoorbeeld Teurlings, 1993), in het Voortgezet
Onderwijs echter sporadisch (Ali, 1990; Thijssen, 1996; Brand-Gruwel, Van
der Sanden, Teurlings, Thijssen & Vermetten, 1999).
De verschillende onderzoeksresultaten maken aannemelijk dat procesgericht
onderwijs of het onderwijzen van procesgerichte elementen een positieve
invloed heeft op de studie-aanpak en het inzicht in en begrijpen van
leerinhouden en leidt tot kwalitatief betere leerprestaties (zie bijvoorbeeld
Schatteman e.a., 1997; Theophilides, 1997). Lonka & Ahola (1995) voerden
een longitudinale studie uit naar de invloed van procesgerichte kenmerken,
zoals diepteverwerkings- en zelfregulatiestrategieën, op de studie-aanpak van
universitaire psychologiestudenten. Aanvankelijk werd de studiesnelheid
vertraagd, waaruit zij de conclusie trokken dat in het begin van de cursus
meer energie en aandacht nodig waren voor het aanleren van nieuwe leer- en
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denkstrategieën ten koste van het verwerken van leerstof. Na verloop van tijd
werd dit terugverdiend met kwalitatief betere leerprocessen en betere
toetsresultaten. Ook Volet e.a. (1995) vonden bij universitaire studenten in
Australië, dat toepassing van procesgerichte onderwijsprincipes in de
reguliere cursussen computerwetenschap resulteerde in het gebruiken van
meer hoogwaardige leerstrategieën en betere examenresultaten. 
Een aantal jaren geleden is een onderzoek verricht naar de invloed van
procesgericht werken in de lespraktijk van het vak natuurkunde in 4 havo
(Thijssen, 1996; Brand-Gruwel e.a., 1999). Het was een kleinschalig
onderzoek (de experimentele groep bestond uit 23 en de controlegroep uit
28 leerlingen, voornamelijk jongens) en de procesgerichte interventie met
expliciete aandacht voor cognitieve en meta-cognitieve activiteiten duurde
drie maanden. Toch kon na analyse van de gegevens voorzichtig worden
geconcludeerd dat de interventie een positieve invloed had op het uitvoeren
van meta-cognitieve activiteiten, zoals toetsen, diagnosticeren en bijsturen,
tijdens het leren van natuurkunde. Wat betreft cognitieve activiteiten, zoals
selecteren van belangrijke informatie uit een tekst, bleek de experimentele
groep niet vaardiger te zijn geworden dan de controlegroep. Ook wat betreft
de kennis van het vakgebonden concept kracht dat tijdens de interventie als
onderdeel van de leerstof aan de orde was geweest, werden geen significante
verschillen gevonden tussen de twee groepen.

Met het oog op de invoering van de Tweede Fase is er vooral halverwege de
jaren negentig van de vorige eeuw in de Nederlandstalige literatuur ten
behoeve van de docenten veel aandacht besteed aan procesgerichte aspecten
van het onderwijs onder de noemers zelfstandig leren en leren leren (zie
bijvoorbeeld Bergen & De Jong, 1996; Bergen & Derksen, 1995; Boekaerts,
1995; Lodewijks, 1995; Roosendaal 1996; Roosendaal e.a., 1995; Simons,
1994, 1995 en 1996; De Vries, 1996; Wijnen, 1995; Zuylen, 1995). Ook zijn
opvattingen en ideeën van docenten in het Voortgezet Onderwijs betreffende
het leren in het algemeen en procesgericht onderwijs en zelfstandig leren in
het bijzonder, onderwerpen van onderzoek geweest (vergelijk Ebbens, 1994;
Bolhuis, 2000a en b). 
Bolhuis (2000a en b) heeft in haar onderzoek (uitgevoerd in 1996 en herhaald
in 1998) onder andere uitgezocht wat docenten ondernamen om leerlingen
te begeleiden bij het zelfstandig leren leren en welke opvattingen zij over
leren hadden. Zij kwam tot de conclusie dat de meeste scholen en docenten
zich bezighielden met het ontwikkelen van onderwijsvormen om leerlingen
een actieve rol te geven door bijvoorbeeld studiewijzers te gebruiken,
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zelfstudie-uren te organiseren en door het lesgeven meer te richten op het
zelfstandig werken van leerlingen. Uit antwoorden van docenten op vragen
en lesobservaties bleken echter zowel in 1996 als in 1998 procesgerichte
aspecten in de lespraktijk zeer weinig aandacht te krijgen (in 1998 nog minder
dan in 1996), hoewel in 1998 het zelfstandig werken door de leerlingen
tijdens de lessen was toegenomen. Docenten zetten leerlingen wél aan het
werk, maar gaven leerlingen blijkbaar weinig of geen ondersteuning bij het
leren leren. 
Als de onderzoeksresultaten van Ebbens uit 1994 worden gecombineerd met
die van Bolhuis uit 1996 en 1998, is het bemoedigend te constateren dat in
de tweede helft van de afgelopen jaren negentig docenten in toenemende
mate lestijd inruimden voor activerend en op zelfstandigheid gericht
onderwijs. Een evenredige toename van procesgericht onderwijs is in de
praktijk helaas (nog) achterwege gebleven, ook al vinden veel docenten dat
dit wel zou dienen te gebeuren (Bolhuis, 2000a en b).

8.2. ANALYSE VAN DE STUDIEWEGWIJZER IN HET LICHT
VAN HET NIEUWE LEREN

Zoals hiervoor is opgemerkt, biedt procesgericht onderwijs een mogelijkheid
om invulling te geven aan het Nieuwe Leren voor het vak biologie. De
bedoeling van dit onderwijsconcept is immers het effectief en efficiënt leren
van leerlingen te bevorderen, hun leerresultaten kwalitatief te verbeteren en
hun competentie-ontwikkeling te ondersteunen. Bij het ontwikkelen van de
in hoofdstuk 2 gepresenteerde STUDIEWEGWIJZER (SWW) is getracht een
aantal specifieke aspecten van procesgericht (biologie)onderwijs zowel voor
leerlingen als voor de docent toegankelijk te maken voor de lespraktijk. In
deze paragraaf wordt expliciet nagegaan welke aspecten van het Nieuwe Leren
in deze handleiding inhoud en vorm hebben gekregen en in hoeverre wordt
getracht een bijdrage te leveren aan competentie-ontwikkeling van leerlingen.

Om de SWW op procesgerichte aspecten te kunnen analyseren is een
checklist samengesteld. Deze checklist bestaat uit een aantal karakteristieken
die zijn afgeleid van de in de literatuur aanbevolen procesgerichte
activiteiten om het Nieuwe Leren te ondersteunen. Deze activiteiten worden
hieronder opgesomd en zijn ondergebracht in drie categorieën, met name
Aandacht voor het leren leren, Versterking van de leeromgeving en Ruimte voor het
meester-gezel-model.
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Aandacht voor het leren leren
Een procesgerichte opzet dient bij te dragen aan het leren leren door
leeractiviteiten en leerstrategieën te expliciteren en te trainen. Daarbij is van
belang dat er aandacht is voor:

• aansluiting bij voorkennis in brede zin, in het bijzonder bij
preconcepties en misconcepties betreffende vakinhoudelijke
concepten,

• cognitieve verwerkingsactiviteiten en -strategieën, die meer gericht
zijn op kennisconstructie en diepteverwerking dan op oppervlakkige
reproductie, waarbij logisch en kritisch redeneren, probleem-oplossen
en het uitvoeren van onderzoek een plaats krijgen,

• meta-cognitieve of regulerende activiteiten of vaardigheden en
strategieën, die meer gericht zijn op zelfsturing van het eigen leerproces
dan op externe sturing,

• affectieve activiteiten of vaardigheden en strategieën, gericht op het onder
controle houden van emotionele aspecten die het leerproces kunnen
beïnvloeden, zoals attribueren, waarderen, concentreren en inspannen.

Versterking van de leeromgeving 
Een procesgerichte opzet dient de leeromgeving te versterken door:

• uitgebreide en gedetailleerde informatie te verstrekken over de opzet
en organisatie van de vakcursus over een langere afgeronde periode,
waardoor het voor leerlingen duidelijk wordt om welke
leerstofonderwerpen het gaat, welke leermaterialen en hulpmiddelen
worden gebruikt en welke rol ze spelen, hoe de toetsing en
beoordeling is geregeld, wat de spelregels zijn en wat van de
leerlingen wordt verlangd, 

• ruimte te creëren voor zelfstandig werken en zelfstandig leren,
• coöperatief leren te stimuleren, waarbij leerlingen elkaar kunnen

helpen en zich verantwoordelijk voelen voor elkaar,
• een gevarieerd aanbod van functionele en veelzijdige op dagelijkse

realiteit gerichte leersituaties,
• veelsoortige perspectieven en representaties van leerstofconcepten te

presenteren,
• opdrachten met een open karakter aan te bieden, waarbij leerlingen

zelf onderwerp en doelen kunnen kiezen. 
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Ruimte voor het meester-gezel-model
Een procesgerichte opzet dient aan de docent ruimte te bieden om: 

• te kunnen functioneren als model of voorbeeld, maar vooral om
leerlingen te kunnen begeleiden en coachen (waarbij scaffolding een
rol kan spelen), met aandacht voor hun subjectieve leertheorieën,

• regelmatig en tussentijds zowel vakinhoudelijk als procesmatig
feedback te kunnen geven,

• geleidelijk verantwoordelijkheden voor het leerproces over te dragen
aan de leerlingen.

Als deze elementen van procesgericht werken, geïntegreerd binnen het
onderwijs voor een vak over een langere periode, structureel, gedoseerd en
integraal aandacht krijgen, mag worden verwacht dat een bijdrage wordt
geleverd aan competentie-ontwikkeling zoals dat wordt beoogd door Van der
Sanden (2001):

Een leerling kan in bepaalde situaties en bepaalde sociaal-culturele contexten steeds
bekwamer:
– oordelen (informatie interpreteren, analyseren en classificeren), 
– anticiperen op bepaalde gebeurtenissen of ontwikkelingen,
– effectief handelen en leren,
ondersteund door een zich ontwikkelend geïntegreerd geheel van kennis,
vaardigheden, attitudes en leervermogen, waaraan adequate persoonlijke subjectieve
leertheorieën ten grondslag liggen.

De checklist is onderverdeeld in de drie genoemde categorieën. Per categorie
worden in de eerste kolom de karakteristieken genoemd van de activiteiten
die deel uitmaken van een procesgerichte opzet en aanpak. De tweede en
derde kolom hebben betrekking op respectievelijk de verwerking van de leerstof
uit het leerboek en het uitvoeren van de projecten. In deze kolommen wordt met
cijfers aangegeven in welke mate in de SWW expliciet aandacht wordt
geschonken aan het genoemde aspect van procesgericht (biologie)onderwijs.
Een 0 betekent geen aandacht, het cijfer 1 weinig en het cijfer 3 veel
aandacht; het cijfer 2 duidt een tussenpositie aan. 
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2. VERSTERKING VAN DE LEEROMGEVING

KARAKTERISTIEKEN

uitgebreide en gedetailleerde informatie
over opzet van de cursus

zelfstandig werken en zelfstandig leren

samen werken en samen leren

gevarieerd aanbod van functionele en
veelzijdige op de dagelijkse realiteit
gerichte leersituaties

veelsoortige perspectieven en
representaties van leerstofconcepten

opdrachten met een open karakter; zelf
onderwerp en doelen kiezen

verwerken
leerstof uit
leerboek

uitvoeren van
projecten

3

3

2

1

0

0 3

2

3

3

3

3

1. AANDACHT VOOR HET LEREN LEREN

KARAKTERISTIEKEN

aansluiten bij voorkennis in brede zin

activiteiten en strategieën, gericht op
diepteverwerking van informatie

activiteiten en strategieën, gericht op 
regulatie van het eigen leerproces

activiteiten en strategieën, gericht op
affectieve controle

verwerken
leerstof uit
leerboek

uitvoeren van
projecten

0

3

3

1 2

3

3

2
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CHECKLIST PROCESGERICHTE ACTIVITEITEN, 
INGEVULD VOOR DE STUDIEWEGWIJZER.
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3. RUIMTE VOOR HET MEESTER-GEZEL-MODEL

KARAKTERISTIEKEN

ruimte voor de docent om te functioneren
als voorbeeld, begeleider en coach

ruimte voor de docent om vakinhoudelijke
en procesmatige feedback te geven

ruimte voor de docent om verantwoordelijk-
heden geleidelijk over te dragen

verwerken
leerstof uit
leerboek

uitvoeren van
projecten

3

3

3 3

3

3
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Het zou te ver gaan om alle aangegeven scores uitgebreid te motiveren, te
meer daar in hoofdstuk 2 de SWW als handleiding in zijn totaliteit is
gepresenteerd en in hoofdstuk 3 een beeld is geschetst van de gang van
zaken in de praktijk. Toch zal het verhelderend zijn om per categorie de
score van de verschillende karakteristieken kort toe te lichten.

In de categorie Aandacht voor het leren leren biedt het leerboek weinig
aanknopingspunten om in brede zin aan te sluiten bij voorkennis, omdat
dergelijke leermethoden (indertijd) zijn geschreven binnen de vigerende min
of meer traditionele opzet van het onderwijs en het kennisoverdrachtsmodel.
In de SWW (kan) wordt dit probleem niet (worden) ondervangen. Wat de
projecten betreft ligt dit anders omdat leerlingen uit het grote aanbod (zie
bijlage B) zelf een keuze mogen maken, waardoor eigen (voor)kennis,
voorkeur, interesse en doelen in beeld komen en een rol gaan spelen. 
In de SWW komen cognitieve leeractiviteiten voor het verwerken van leerstof
uit het leerboek expliciet en in samenhang in beeld via de zogenaamde
vorderingstabellen (zie bijlage A). Deze activiteiten spelen echter ook bij het
verwerken van informatie en het uitvoeren van een onderzoek in het kader
van de projecten een belangrijke rol. Het gebruiken van voorbereidende
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activiteiten (zoals selecteren en analyseren) en het uitvoeren van
kennisverdiepende activiteiten (zoals structureren, concretiseren, relateren en
kritisch verwerken) worden sterk gestimuleerd. Het leerboek geeft daarbij
ondersteuning doordat reproductieve opdrachten voor een deel zijn
vervangen door opdrachten waarbij problemen dienen te worden opgelost.
Meta-cognitieve activiteiten en strategieën die zijn gericht op sturing van het
eigen leerproces, worden in de SWW nadrukkelijk en geïntegreerd
aanbevolen. Activiteiten zoals plannen, proces bewaken, toetsen, diagnosticeren,
evalueren, hulp inroepen of bijsturen komen in de geëigende contexten en in
onderlinge samenhang aan de orde.  
Voor affectieve activiteiten, zoals concentreren, zich inspannen, waarderen en
motiveren, is er min of meer incidenteel ruimte, waarbij er vooral sprake is
van informele aandacht. Bij de verwerking van de leerstof uit het leerboek
komt dit minder tot zijn recht dan bij het uitvoeren van de projecten.

In de categorie Versterking van de leeromgeving valt een aantal zaken op.
Uitgebreide en gedetailleerde informatie aan leerlingen over de organisatie
van de biologiecursus voor het gehele schooljaar, is een van de opvallende
kenmerken van de SWW. Ook het creëren van de nodige ruimte voor
zelfstandigheid om in samenwerking met docent en medeleerlingen
procesgericht werken mogelijk te maken, wordt in hoge mate bevorderd.
Hoewel in de SWW aandacht wordt geschonken aan samen werken en leren
in het algemeen, krijgt het coöperatief werken en leren voor leerlingen meer
inhoud en betekenis bij het uitvoeren van de projecten dan bij de verwerking
van de leerstof uit het leerboek. (De neiging om individualistisch leerstof uit
het biologieboek te verwerken, blijkt erg sterk.)
Het leerboek biedt weinig op de dagelijkse realiteit gerichte leersituaties,
geeft min of meer eenzijdige representaties van leerstofconcepten en bevat
geen open opdrachten. De SWW is geen leermethode voor het vak biologie
en kan dit probleem niet oplossen. Bij het uitvoeren van de projecten die een
volledig open karakter hebben, komen leerlingen meer dan in de traditionele
schoolse setting in contact met de authentieke dagelijkse realiteit en andere
representaties van (leerstof)concepten (ervaringsleren).  
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Bij de derde categorie, Ruimte voor het meester-gezel-model, is op te merken dat
de opzet volgens de SWW in hoge mate aan de docent ruimte geeft om te
kunnen functioneren als model of voorbeeld en te begeleiden en te coachen,
regelmatig tussentijds feedback te geven en verantwoordelijkheden aan de
leerlingen over te dragen. 

Samengevat kan worden gesteld dat de STUDIEWEGWIJZER als handleiding
voor de leerlingen om de studie voor het vak biologie te ondersteunen, een
aantal procesmatige aspecten van het leren benadrukt en expliceert. Het is
een instrument dat in het perspectief van het Nieuwe Leren bijdraagt aan:

• het bevorderen van competentie-ontwikkeling van de leerlingen in
brede zin,

• het mede creëren van een krachtige leeromgeving waarin zelfstandig
en coöperatief werken en leren mogelijk wordt,

• het bieden van ruimte aan de docent om het meester-gezel-model een
persoonlijke inhoud en vorm te geven.

Vanuit constructivistische visie is het noodzakelijk dat schrijvers van
biologiemethoden (leerboeken), meer dan nu gebruikelijk is aandacht
besteden aan het activeren van voorkennis in brede zin, leerstofconcepten
anders en meer veelzijdig presenteren en gevarieerde (authentieke)
leersituaties mede bevorderen. In een handleiding zoals de SWW is dit niet
te realiseren. De projecten echter dragen door hun open karakter in hoge
mate bij aan het versterken van de leeromgeving en het leren leren, met
accenten op het leren onderzoeken.   

8.3 DE START MET DE STUDIEWEGWIJZER IN 4 VWO

PRAGMATISCHE EN ONDERWIJSKUNDIGE ARGUMENTEN

Aan het einde van het eerste hoofdstuk zijn enkele pragmatische redenen
aangevoerd om met procesgericht biologie-onderwijs volgens de SWW te
starten in 4 vwo. Zo werd erop gewezen dat de aangeboden leerstof geen
deel uitmaakte van het eindexamenprogramma (situatie vóór de Tweede Fase)
en een min of meer afgerond geheel vormde. Als er problemen zouden
ontstaan, had dat geen vérstrekkende consequenties en was correctie
mogelijk. Daarnaast waren in voorgaande jaren juist in 4 vwo al behoorlijk wat
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ervaringen opgedaan met verschillende aspecten van procesgericht werken.
Een andere reden was de overgang in de schoolloopbaan van de onderbouw
(klas 1 en 2), via de middenbouw (klas 3 en 4) naar de bovenbouw (klas 5 en
6). In onze visie waren 4-vwo-leerlingen jonge adolescenten die startten met
een drie jaar durend traject om zich via 5 en 6 vwo geleidelijk te ontwikkelen
tot zelfstandige studenten met een persoonlijk ingevulde en verantwoorde
studie-aanpak voor het vak biologie.

Algemeen wordt aangenomen dat kinderen in interactie met de buitenwereld
om hen heen bepaalde ontwikkelingsfasen doorlopen, die onder andere
worden gekenmerkt door een toenemend vermogen om steeds complexere
informatie te verwerken. Zo zal het duidelijk zijn dat brugklassers moeilijk
kunnen worden geconfronteerd met bijvoorbeeld gedetailleerde en chemisch
georiënteerde uitleg van een proces zoals de aërobe dissimilatie van glucose,
waar 6-vwo’ers hun handen al vol aan hebben. Ditzelfde geldt voor
interpretatie van en participatie in steeds in complexiteit toenemende
onderwijsleerprocessen en leersituaties. 
Al eerder is opgemerkt dat brugklassers weinig ontwikkelde en betrekkelijk
diffuse leerconcepties en doeloriëntaties hebben en zich nauwelijks bewust
zijn van cognitieve en meta-cognitieve leerstrategieën (Klatter, 1995;
Lodewijks & Van der Sanden, 1996; Boekaerts e.a., 1997). Ook zijn jonge
leerlingen sterk resultaatgericht (gericht op cijfers) zonder zich te
bekommeren om de daaraan ten grondslag liggende leerprocessen. In het
algemeen worden simpele, meestal sterk op reproductie gerichte
leerstrategieën gebruikt die nauwelijks worden ondersteund door
leerconcepties en doeloriëntaties. Door rijping gaan leerlingen in de loop der
jaren deze constructen meer bewust en substantieel invullen en gebruiken als
basis voor het ontwikkelen van een persoonlijke studie-aanpak voor een vak
(Lodewijks & Van der Sanden, 1996). 
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LONGITUDINALE OPBOUW VAN PROCESGERICHT ONDERWIJS 
IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Uitgangspunten
Om competentie-ontwikkeling bij 12- à 18-jarigen tijdens hun schoolcarrière
te realiseren, is een  longitudinale opbouw van procesgericht onderwijs
noodzakelijk. Vanuit onderwijskundig perspectief spelen drie uitgangspunten
hierbij een essentiële rol, met name een visie op goed leren van de leerlingen,
de rol van de docent daarbij en het creëren van relevante leeromgevingen. 

Visie op goed leren van de leerlingen
Naast aandacht voor cognitieve verwerking van informatie dient expliciet
aandacht te worden besteed aan het ontwikkelen van meta-cognitieve
vaardigheden die zijn gericht op sturing van het leerproces en aan het
overnemen van verantwoordelijkheden voor het eigen leerproces. 
Deze aspecten van competentie-ontwikkeling dienen een plaats te krijgen
binnen het zogenaamde vier-fasen-model: bij het uitvoeren van een (leer)taak
dienen altijd vier fasen te worden doorlopen, namelijk de Oriënteringsfase, de
Strategiefase, de Uitvoeringsfase en de Evaluatiefase.  

Visie op de rol van de docent
De docent dient zich in de loop van de tijd tijdens het onderwijsleerproces
achtereenvolgens op te stellen als leider, als begeleider en als observator op de
achtergrond. 
De docent als leider presenteert en demonstreert leerstof en vaardigheden. De
docent neemt alle beslissingen en houdt zelf alles in de hand.
De docent als begeleider activeert en stimuleert leerlingen en helpt bij het zelf
organiseren en uitvoeren van een leertaak. De docent draagt daarbij
activiteiten en verantwoordelijkheden over.
De docent als observator op de achtergrond fungeert als monitor. Hierdoor
krijgen de leerlingen de ruimte om aan te tonen dat ze zelfstandig een
bepaalde leertaak naar behoren kunnen uitvoeren en daarbij zelf
verantwoordelijk zijn voor de eigen aanpak. De docent houdt wel de vinger
aan de pols en geeft relevante feedback.
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Visie op relevante leeromgevingen
Om met hulp en onder begeleiding en toezicht van de docent goed leren van
leerlingen te kunnen realiseren, dienen er leeromgevingen te worden
gecreëerd waarin zelfstandig werken, zelfstandig leren en
zelfverantwoordelijk leren als didactische werkvormen een plaats krijgen.
Gezien over de verschillende leerjaren dient er sprake te zijn van een
ontwikkeling van zelfstandig werken via zelfstandig leren naar
zelfverantwoordelijk leren, waardoor een groei naar zelfstandig en
verantwoord studeren van leerlingen wordt bevorderd.

Longitudinale opbouw gevisualiseerd
Om te verduidelijken op welke wijze het beoogde samenspel van de hiervoor
genoemde uitgangspunten dient te evolueren tijdens de schoolcarrière van
de leerlingen, volgen nu drie schema’s met een korte toelichting. 

Voor alle schema’s geldt het volgende.
De horizontale pijlen visualiseren welke accentverschuiving in de docentenrol
wenselijk is vanuit een bepaalde beginsituatie. Wat de activiteiten van de
leerlingen betreft: de verticale pijlen geven de accentverschuivingen en de
onderlinge relaties aan tussen de verschillende fasen van het vier-fasen-
model. De gestippelde horizontale pijlen benadrukken, dat de stap van
zelfstandig studeren onder begeleiding naar écht zelf studeren, waarbij de
docent op de achtergrond blijft, voor veel leerlingen niet zo gemakkelijk is.
Ook in de bovenbouw zal begeleiding noodzakelijk blijven, voor de ene
leerling wat meer en voor de andere wat minder.  
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In de lagere klassen ligt de nadruk op zelfstandig leren werken. Het is de
bedoeling dat de leerlingen tegen het einde van het tweede leerjaar
zelfstandig en docent-onafhankelijk relevante cognitieve vakspecifieke en
algemene studie-activiteiten kunnen kiezen en gebruiken bij het uitvoeren
van bekende en vastomlijnde leertaken met behulp van de reguliere
leermiddelen. Als de leerlingen zelfstandig bezig zijn, blijft de docent op de
achtergrond en observeert hij/zij of het beoogde niveau tijdens de
Uitvoeringsfase bereikt wordt.  
Ter voorbereiding worden de verschillende cognitieve vaardigheden eerst
door de docent gepresenteerd en gedemonstreerd en vervolgens door de
leerlingen in de praktijk onder begeleiding geoefend. Het plannen van de
leeractiviteiten blijft echter nog volledig een zaak van de docent, hoewel de
leerlingen daar wel bij worden betrokken. Zo ontstaat een basis van waaruit
de leerlingen in de volgende fasen van hun schoolcarrière verder kunnen
bouwen aan zelfstandig en zelfverantwoordelijk leren.

ACCENT LIGT OP ZELFSTANDIG WERKEN
aanleren van vaardigheden voor het verwerken van leerstof

en aandacht voor strategiekeuze

DOCENT LEIDT
presenteert, demonstreert
Docent stuurt leerproces

leerlingen

DOCENT BEGELEIDT
activeert, stimuleert

Docent draagt activiteiten en
verantwoordelijkheden over

DOCENT BLIJFT OP
ACHTERGROND

Leerling is zelfstandig bezig
en zelf verantwoordelijk

ONDERBOUW:
klas 1 en 2

1 ORIËNTERINGSFASE:
Wat je gaat doen
Wat je wilt bereiken

2 STRATEGIEFASE:
Aanpak kiezen en
planning maken

3 UITVOERINGSFASE:
Uitvoeren van de
werkzaamheden

4 EVALUATIEFASE:
Wat is het resultaat
Hoe is het gegaan

ROL DOCENT

ROL LEERLING
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SCHEMA 8.1
ZELFSTANDIG WERKEN IN DE ONDERBOUW
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ACCENT LIGT OP ZELFSTANDIG LEREN
docent creëert ruimte voor leerlingen om in bepaalde leersituaties

zelf de juiste leeractiviteiten te kiezen en uit te voeren binnen
bepaalde grenzen; aandacht voor oriëntatie en evaluatie 

DOCENT LEIDT
presenteert, demonstreert
Docent stuurt leerproces

leerlingen

DOCENT BEGELEIDT
activeert, stimuleert

Docent draagt activiteiten en
verantwoordelijkheden over

DOCENT BLIJFT OP
ACHTERGROND

Leerling is zelfstandig bezig
en zelf verantwoordelijk

MIDDENBOUW:
klas 3 en 4 havo
klas 3 en 4 vwo

1 ORIËNTERINGSFASE:
Wat je gaat doen
Wat je wilt bereiken

2 STRATEGIEFASE:
Aanpak kiezen en
planning maken

3 UITVOERINGSFASE:
Uitvoeren van de
werkzaamheden

4 EVALUATIEFASE:
Wat is het resultaat
Hoe is het gegaan

ROL DOCENT

ROL LEERLING
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In de middenbouw komt het accent te liggen op het zelfstandig leren. De
leerlingen krijgen de ruimte om zelf een relevante aanpak voor een leertaak
te kiezen en deze verder te oefenen en te effectueren, terwijl de docent eerst
begeleidt en daarna wat meer op de achtergrond blijft. Daarbij kunnen de
leerlingen, binnen de mogelijkheden van de school, zelf bepalen waar en
wanneer wordt gewerkt en gestudeerd. De docent speelt weliswaar nog een
grote rol bij het nemen van beslissingen over doelen, toetsing en weging,
maar laat meer over aan de leerlingen en begeleidt hen bij het zich
oriënteren op een leertaak en bij het zowel inhoudelijk als procesmatig
evalueren van hun werkzaamheden.

SCHEMA 8.2
ZELFSTANDIG LEREN IN DE MIDDENBOUW
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ACCENT LIGT OP ZELFVERANTWOORDELIJK LEREN
uiteindelijk in staat zijn om de vier fasen zelfstandig
te doorlopen en een taak succesvol te beëindigen

DOCENT LEIDT
presenteert, demonstreert
Docent stuurt leerproces

leerlingen

DOCENT BEGELEIDT
activeert, stimuleert

Docent draagt activiteiten en
verantwoordelijkheden over

DOCENT BLIJFT OP
ACHTERGROND

Leerling is zelfstandig bezig
en zelf verantwoordelijk

BOVENBOUW:
klas 4 en 5 havo
klas 5 en 6 vwo

1 ORIËNTERINGSFASE:
Wat je gaat doen
Wat je wilt bereiken

2 STRATEGIEFASE:
Aanpak kiezen en
planning maken

3 UITVOERINGSFASE:
Uitvoeren van de
werkzaamheden

4 EVALUATIEFASE:
Wat is het resultaat
Hoe is het gegaan

ROL DOCENT

ROL LEERLING
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In de bovenbouw wordt van de leerlingen gevraagd steeds meer
verantwoordelijkheden van de docent over te nemen en hun studie op een
eigen en verantwoorde manier in te richten. Als het nodig is, zal de docent
daarbij begeleiden. Als de situatie het toelaat, blijft hij/zij meer op de
achtergrond. Tegelijkertijd wordt van de leerlingen verwacht, dat ze
geleidelijk zelf beslissingen gaan nemen over doelen, toetsing en feedback.
Aan het einde van het Voortgezet Onderwijs dienen de leerlingen in staat te
zijn om zelf alle fasen van het vier-fasen-model bij het studeren op een
verantwoorde wijze te doorlopen.  

SCHEMA 8.3
ZELFVERANTWOORDELIJK LEREN IN DE BOVENBOUW
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U
9

VRAAGSTELLINGEN, OPZET
EN UITVOERING VAN

HET ONDERZOEK

9.1 CENTRALE VRAAGSTELLING EN THEORETISCH KADER 

Tijdens het werken met de STUDIEWEGWIJZER ontstond bij de betrokken
biologiedocenten de behoefte om meer inzicht te krijgen in de effecten van
het in praktijk gebrachte procesgerichte biologie-onderwijs. Waren de
leerlingen van 4 vwo onder begeleiding van de docent in de loop van het
schooljaar inderdaad in toenemende mate in staat om in samenhang met het
nemen van verantwoorde beslissingen over de eigen studie-aanpak,
zelfstandig en met meer diepgang betekenisvolle biologische kennis op te
bouwen? In welke opzichten en in hoeverre droeg het procesgericht werken
volgens de STUDIEWEGWIJZER bij aan competentie-ontwikkeling van de 
4-vwo-leerlingen? Deze vragen waren voor de auteur de aanleiding om op
een meer systematische en wetenschappelijke wijze een onderzoek op te
zetten en uit te voeren.
De centrale vraagstelling voor het onderzoek werd als volgt geformuleerd:  

In welke opzichten en in hoeverre beïnvloedt een schooljaar lang 
procesgericht werken volgens de STUDIEWEGWIJZER bij de 4-vwo-leerlingen

• de ontwikkeling van de persoonlijke subjectieve leertheorieën betreffende het
vak biologie,

• de ontwikkeling van een meer zelfstandige en verantwoorde studie-aanpak
voor het vak biologie, waarbij geleidelijk verantwoordelijkheden voor het
eigen leerproces worden overgenomen van de docent,

• het met meer diepgang opbouwen van betekenisvolle biologische kennis?
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Een startende 4-vwo-leerling kan beschouwd worden als een jonge
adolescent met specifieke persoonlijkheids- en achtergrondkenmerken. Hij of
zij gaat zich onder begeleiding van de docent bezighouden met het
bestuderen van het vak biologie op basis van zijn of haar aanwezige
persoonlijke kennisstructuren, aangestuurd door de persoonlijke
biologiegebonden subjectieve leertheorieën. Hierbij spelen de leermiddelen
en de medeleerlingen hun eigen specifieke rol.  
Schema 9.1 geeft de samenhang weer tussen de verschillende aspecten die
een rol spelen bij procesgericht biologie-onderwijs in 4 vwo.

Centraal in het geschetste kader staan de leeractiviteiten en -strategieën die
de 4-vwo-leerlingen hanteren om persoonlijke en specifieke leerresultaten tot
stand te brengen. Beoogd wordt dat ze:

• hun vakinhoudelijke biologische kennis en vaardigheden uitbreiden en
waar nodig reorganiseren, 

• zich bewust worden van hun biologiegebonden subjectieve
leertheorieën als fundament voor het interpreteren van allerlei
aspecten van de leeromgeving en het ontplooien van relevante en
constructieve leerstrategieën in bekende en onbekende leersituaties,

• hun biologiegebonden subjectieve leertheorieën voortdurend toetsen
en evalueren en waar nodig bijstellen met de bedoeling de studie-
aanpak voor het vak biologie te optimaliseren.

9.2 DE DEELSTUDIES EN ONDERZOEKSVRAGEN

Met het oog op de centrale onderzoeksvraag is vanuit het theoretische kader
een keuze gemaakt om vier deelonderzoeken uit te voeren, waarbij
achtereenvolgens het willen, denken, doen en leren van de 4-vwo-leerlingen
centraal staat. Deze keuze is in schema 9.1 aangegeven door de desbetreffende
elementen waarop de deelstudies zijn gericht, vet-cursief te markeren.
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SCHEMA 9.1
SAMENHANG TUSSEN DE VERSCHILLENDE ASPECTEN DIE EEN ROL

SPELEN BIJ PROCESGERICHT BIOLOGIE-ONDERWIJS IN 4 VWO

LEEROMGEVING

DOCENT
organisator, begeleider,
coach en beoordelaar

DE 4-VWO-LEERLING
• persoonlijkheidskenmerken en achtergrondkenmerken
• persoonlijke kennisstructuren (voorkennis in brede zin)
• subjectieve leertheorieën, opvattingen over:
 - aard en betekenis van het vak biologie
 - vakinhoudelijke kennis en vaardigheden
 - natuurwetenschappelijk en biologisch redeneren
 - doeloriëntaties
 - leerconcepties zowel algemeen als voor het vak biologie
 - wenselijke leerstrategieën voor het vak biologie
 - inrichting van de leeromgeving, rol docent en medeleerlingen

STUDIEWEGWIJZER
handleiding voor

procesgericht werken

MEDELEERLINGEN
coöperatief leren

elkaar helpen

BIOLOGIEBOEK
PROJECTEN

vakinhoudelijk werken

LEERACTIVITEITEN EN 
LEERSTRATEGIEËN

constructief opbouwen van kennis

LEERRESULTATEN
kwaliteit van biologische kennis en vaardigheden
optimaliseren van studie-aanpak voor het vak biologie
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DEELSTUDIE 1: 
DOELORIËNTATIES

Het eerste deelonderzoek is gericht op bepaalde motivationele aspecten die
bij de 4-vwo-leerlingen een rol spelen met betrekking tot de studie voor het
vak biologie, anders gezegd, gericht op wat de 4-vwo-leerlingen bij het vak
biologie willen. Motiverende factoren of doeloriëntaties voor het vak biologie
worden beschouwd als elementen van de persoonlijke biologiegebonden
subjectieve leertheorieën.

De volgende onderzoeksvragen zijn geformuleerd:
1 In welke mate is er in het begin van het schooljaar bij de 

4-vwo-leerlingen sprake van intrinsieke en extrinsieke motivatie voor
het vak biologie?

2 Welke veranderingen in motivatie voor het vak biologie treden bij de 
4-vwo-leerlingen op in de loop van het schooljaar?

3 Zijn er betreffende de motiverende factoren voor het vak biologie
verschillen waarneembaar tussen de 4-vwo-leerlingen die een
schooljaar lang procesgericht hebben gewerkt volgens de
STUDIEWEGWIJZER en een groep 4-vwo-leerlingen die biologielessen
heeft gevolgd volgens het min of meer traditionele
kennisoverdrachtsmodel met ruimte voor zelfwerkzaamheid? 

DEELSTUDIE 2: 
OPVATTINGEN OVER HET VAK BIOLOGIE 

Het tweede deelonderzoek heeft te maken met de opvattingen van de 
4-vwo-leerlingen over de aard en betekenis van het vak biologie, de aanpak
van de studie voor het vak en de rol die de docent daarbij dient te spelen
(wat de 4-vwo-leerlingen denken). Het gaat hier evenals bij de doeloriëntaties,
om aspecten van de persoonlijke biologiegebonden subjectieve leertheorieën
van de 4-vwo-leerlingen.

De onderzoeksvragen zijn als volgt geformuleerd:
1 Welke opvattingen hebben de leerlingen van 4 vwo in het begin van

het schooljaar over:
•de aard en betekenis van het vak biologie,
•de aanpak van de studie voor het vak biologie,
•de rol van de biologiedocent tijdens het onderwijsleerproces?
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2 Welke veranderingen in de opvattingen betreffende biologie treden bij
de 4-vwo-leerlingen op in de loop van het schooljaar?

3 Zijn er met betrekking tot de opvattingen over het vak biologie
verschillen waar te nemen tussen de 4-vwo-leerlingen die een schooljaar
lang procesgericht hebben gewerkt volgens de STUDIEWEGWIJZER en
een groep 4-vwo-leerlingen die min of meer traditionele biologielessen
heeft gehad, waarbij sprake is van ruimte voor zelfwerkzaamheid? 

DEELSTUDIE 3: 
LEERACTIVITEITEN EN LEERSTRATEGIEËN

De derde deelstudie is gericht op de leeractiviteiten en -strategieën die de 
4-vwo-leerlingen hanteren bij hun studie voor het vak biologie (wat de 
4-vwo-leerlingen doen). Hierbij is uitgegaan van gegevens die door de
leerlingen zelf zijn verstrekt (zelfrapportage).
De onderzoeksvragen luiden:
1 In hoeverre hanteren de 4-vwo-leerlingen in het begin van het schooljaar

bij de studie van het vak biologie bepaalde leeractiviteiten en -
strategieën?

2 Welke veranderingen in aanpak van de studie voor het vak biologie
treden bij de 4-vwo-leerlingen op in de loop van het schooljaar?

3 Zijn er met betrekking tot de aanpak van de studie voor het vak biologie
verschillen waarneembaar tussen de 4-vwo-leerlingen die een schooljaar
lang procesgericht hebben gewerkt volgens de STUDIEWEGWIJZER en
een groep 4-vwo-leerlingen die min of meer traditionele biologielessen
heeft gevolgd, waarbij zelfwerkzaamheid een rol heeft gespeeld? 

DEELSTUDIE 4: 
KWALITEIT VAN BIOLOGISCHE KENNIS EN VAARDIGHEDEN

De vierde en laatste deelstudie is gericht op leerresultaten, met name de
kwaliteit van biologische kennis en vaardigheden (wat de 4-vwo-leerlingen
leren).

De vraagstellingen zijn als volgt geformuleerd:
1 In welke mate zijn de 4-vwo-leerlingen bij de aanvang van het

schooljaar in staat met behulp van hun actuele en parate biologische
kennis en vaardigheden voor hen onbekende biologische vraagstukken
op te lossen?
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2 Welke veranderingen betreffende de kwaliteit van biologische kennis
en vaardigheden treden bij de 4-vwo-leerlingen op in de loop van het
schooljaar?

3 Zijn er met betrekking tot de kwaliteit van biologische kennis en
vaardigheden verschillen waarneembaar tussen de 4-vwo-leerlingen die
een schooljaar lang procesgericht hebben gewerkt volgens de
STUDIEWEGWIJZER en een groep 4-vwo-leerlingen die min of meer
traditionele biologielessen met ruimte voor zelfwerkzaamheid heeft
gevolgd? 

Bij elke deelstudie is tevens onderzocht of er met betrekking tot de
onderzoeksvragen verschillen zijn tussen de jongens en de meisjes en of er
verschillen zijn tussen de 4-vwo-leerlingen die het vak biologie in hun
eindexamenpakket hebben gekozen en de leerlingen die dat niet hebben
gedaan. In het onderzoeksjaar was er nog geen sprake van de Tweede Fase.
Indertijd werd in 4 vwo door de leerlingen naar eigen voorkeur een pakket
van zeven of meer eindexamenvakken samengesteld, waartoe ook het vak
biologie kon behoren. De begeleiding van het decanaat bij de pakketkeuze
startte al in het eerste trimester, waarna in de loop van het tweede trimester
aan de leerlingen werd gevraagd een voorlopig pakket samen te stellen.
Tegen het einde van het schooljaar werd het definitieve pakket vastgesteld,
waarover de lerarenvergadering tijdens de laatste rapportvergadering een
advies uitbracht. 
Ook is nagegaan of er zich interacties voordoen tussen de twee genoemde
achtergrondkenmerken enerzijds en de onderzoeksconditie anderzijds.
Daarnaast is onderzocht of er verbanden zijn tussen bepaalde
persoonlijkheidskenmerken en datgene wat de 4-vwo-leerlingen willen,
denken, doen en leren.

In deze dissertatie wordt verder geen aandacht besteed aan een aantal
aspecten van de persoonlijke biologiegebonden subjectieve leertheorieën,
met name algemene leerconcepties, opvattingen over de inrichting van de
leeromgeving en de rol van de medeleerlingen (zie schema 9.1), hoewel er
met betrekking tot deze variabelen gegevens zijn verzameld. Deze data
zullen in een later stadium worden gebruikt bij integrale multivariate
variantie-analyses in het kader van vervolgpublicaties.   
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9.3 ONDERZOEKSDESIGN EN PROEFPERSONEN

HET EXPERIMENT

Het onderzoek heeft plaatsgevonden gedurende het schooljaar 1997-1998 
en was opgezet als een quasi-experiment met een deels kwantitatief 
(empirisch-analytisch) en deels kwalitatief (interpretatief) karakter. 

Tijdens het gehele onderzoeksjaar heeft een groep 4-vwo-leerlingen met
behulp van de STUDIEWEGWIJZER (SWW) procesgericht gewerkt aan het vak
biologie. Deze experimentele groep leerlingen, verder aangeduid als E-groep,
was nog niet eerder geconfronteerd met biologie-onderwijs in deze vorm. Een
andere groep 4-vwo-leerlingen, de vergelijkings- of V-groep, werkte in dat
zelfde schooljaar volgens de vigerende, min of meer traditionele didactiek met
ruimte voor zelfwerkzaamheid. Beide groepen hebben dezelfde
biologieleerstof bestudeerd aan de hand van het leerboek Biologie Overal,
deel 4V (Boer e.a., 1996) dat in hoofdstuk 2 is besproken en toegelicht.

Zowel bij de aanvang als aan het einde van het schooljaar is bij beide
groepen een meting uitgevoerd met betrekking tot de onderzoeksvariabelen.
Alleen bij de E-groep heeft tegen het einde van het tweede trimester ook een
tussentijdse meting plaatsgevonden. Bovendien werd in de maand mei aan
alle leerlingen een lijst met items voorgelegd die betrekking hadden op
verschillende persoonlijkheidsdimensies.

PROEFPERSONEN

De experimentele groep
Twee scholengemeenschappen die ressorteren onder het bestuur van de
vereniging Ons Middelbaar Onderwijs hebben de E-groep geleverd, het 
St.-Odulphuslyceum (havo/vwo) te Tilburg en het Mill-Hillcollege
(mavo/havo/vwo) te Goirle. De E-groep bestond uit 137 4-vwo-leerlingen, 
71 jongens en 66 meisjes. Op het St.-Odulphuslyceum waren drie
biologiedocenten verantwoordelijk voor 112 leerlingen, verdeeld over vier
klassen. Op het Mill-Hillcollege ging het om een groep van 25 leerlingen en
één biologiedocent.
Zes jongens en vijf meisjes van het St.-Odulphuslyceum maakten als doubleur
deel uit van de E-groep. Zij hadden in het voorafgaande schooljaar kennis
gemaakt met en gewerkt volgens het voorlopige concept van de SWW.
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Oorspronkelijk bestond de E-groep uit 150 leerlingen. De uitval van 13
leerlingen was willekeurig en betrof vier leerlingen van het 
St.-Odulphuslyceum en negen leerlingen van het Mill-Hillcollege. Eén meisje
van het St.-Odulphuslyceum en vier meisjes van het Mill-Hillcollege zijn
uitgevallen door een overstap naar de vierde klas havo, vertrek naar een
andere school of omdat door ziekte niet verder kon worden deelgenomen aan
het onderzoek. Van elk van de twee scholen zijn achteraf drie jongens van
verder onderzoek uitgesloten omdat antwoorden en scores werden
gekwalificeerd als niet serieus (bijvoorbeeld niet relevante, gekke antwoorden,
consequent invullen van weet ik niet en/of het maken van symmetrische
patronen op scoringsformulieren). Twee meisjes van het Mill-Hillcollege wilden
bij de nameting niet meer meewerken. 

De vergelijkingsgroep
Voor het onderzoek was het van essentieel belang dat de leerlingen van zowel
de E- als de V-groep met dezelfde biologiemethode zouden werken. Dit
uitgangspunt werd gehanteerd om met biologiedocenten in contact te komen
teneinde de V-groep te formeren. De uitgever van Biologie Overal stelde een
lijst ter beschikking van gebruikers van deze methode in Noord-Brabant. Na
telefonische benadering zegden vier docenten van drie scholengemeenschappen
toe in principe hun medewerking aan het onderzoek te verlenen. Hun
toezegging werd na schriftelijke informatie formeel bevestigd, waardoor de 
4-vwo-leerlingen die onder hun verantwoordelijkheid vielen, als V-groep in het
onderzoek konden worden betrokken.

De V-groep bestond uit 114 4-vwo-leerlingen, 58 jongens en 56 meisjes. 
De biologiedocent van het Frederik Hendrik College (mavo/havo/vwo) te 
’s Hertogenbosch had een klas van 25 leerlingen ter beschikking. De twee
docenten van het Strabrecht College (mavo/havo/vwo) te Geldrop werkten
mee met een groep van 68 leerlingen, verdeeld over drie klassen. De
biologiedocent van het (eveneens onder het bestuur van O.M.O.
ressorterende) Varendonck-College (mavo/havo/vwo) te Asten-Someren droeg
aan het onderzoek bij met een klas van 21 leerlingen. Zes doubleurs maakten
deel uit van de V-groep (drie meisjes van het Frederik Hendrik College en drie
jongens van het Strabrecht College). 

Evenals de E-groep was ook de oorspronkelijke V-groep wat groter (123
leerlingen). Twee jongens van het Frederik Hendrik College en een meisje van
het Strabrecht College zijn achteraf uitgesloten omdat ze bij de metingen
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niet serieus hadden geantwoord en gescoord. Vier meisjes en twee jongens
van het Strabrecht College zijn tussentijds vertrokken of hadden door ziekte
teveel metingen gemist.

9.4 DE MEETINSTRUMENTEN

ALGEMEEN

Er is gekozen voor een survey-onderzoek met vijf meetinstrumenten (zie
bijlagen C tot en met G). Deze meetinstrumenten worden bij de
desbetreffende deelstudie verder toegelicht. Om het inleveren van lestijd voor
de metingen te beperken werden vier meetinstrumenten twee aan twee
gecombineerd tot twee aparte lijsten. De open vragen (bijlage C) werden
samengevoegd met uitspraken (bijlage D) tot lijst 1 en de biologievragen
(bijlage E) eveneens met uitspraken (bijlage F) tot lijst 2. Deze twee lijsten
waren bij de voor-, de tussen- en de nameting identiek, alleen de inleidende
tekst werd aangepast aan het afnametijdstip.
De lijsten werden tijdens normale biologielessen klassikaal aangeboden door de
deelnemende biologiedocenten. Elke lijst met vragen, opdrachten en uitspraken
konden de leerlingen binnen ongeveer 45 minuten doorwerken en invullen. 

INSTRUCTIES VOOR DE DOCENT

Om bij het uitwerken en invullen van de vragen- en uitsprakenlijsten een
zekere mate van uniformiteit na te streven werd de docenten gevraagd zich
loyaal aan de volgende instructies te houden:
• creëer een soort proefwerksfeer, een voor leerlingen herkenbare

situatie,
• op de lijsten staat een korte introductie voor de leerlingen; geef geen

extra informatie,
• geef  tijdens het invullen geen aanwijzingen aan de leerlingen,
• neem na het invullen de lijsten met vragen en uitspraken weer in en

vernietig deze,
• bespreek niets na.
Tevens kregen de docenten het dringende advies zowel voor als na het
afnemen van de lijsten geen commentaar te geven op het onderzoek, noch
op de vragen en uitspraken. De docenten van zowel de E- als de V-groep
hebben zich aan deze afspraken gehouden. 
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INSTRUCTIES VOOR DE LEERLINGEN

De lijsten 1 en 2 waren voorzien van een korte inleiding waarin de leerlingen
werd uitgelegd dat het de bedoeling was om hun meningen en ideeën kenbaar
te maken over het vak biologie en de biologielessen. De uitkomsten zouden
betrokken worden bij de noodzakelijke aanpassingen en verbeteringen met het
oog op de invoering van de Tweede Fase in de nabije toekomst.
Omdat het ging om hún meningen, hún opvattingen, hún ideeën en hún
actuele kennis, werd benadrukt dat wat de leerlingen opschreven altijd goed
was, dat de lijsten met vragen, opdrachten en uitspraken niets te maken
hadden met toetsen of testen en dat er geen punten waren te verdienen.
Daarbij werd de verwachting uitgesproken dat ze serieus en eerlijk zouden
werken, net als bij een proefwerk niet met elkaar zouden overleggen of bij
elkaar spieken en dat ze niet te lang bij een vraag of uitspraak zouden blijven
hangen, omdat het de bedoeling was dat de hele lijst afgewerkt zou worden. 
De twee onderdelen van de lijsten werden voorafgegaan door korte
instructies voor het uitwerken van de open vragen, respectievelijk het scoren
van de uitspraken op een vijfpuntsschaal. Op elk blad met antwoorden of
scores dienden de leerlingen naast hun naam vier achtergrondgegevens te
noteren, namelijk klas, school, geslacht en wel of geen doubleur. Ondanks de
mogelijkheid om anoniem te blijven, hebben alle leerlingen iedere keer
opnieuw hun naam op de antwoordbladen ingevuld. 

9.5 PROCEDURE 

VOORMETING E- EN V-GROEP

Vóórdat de SWW en de daarin gepresenteerde procesgerichte aanpak werd
geïntroduceerd, is de leerlingen van de E-groep eerst lijst 1 en vervolgens
lijst 2 voorgelegd tijdens de eerste twee biologielessen van het
onderzoeksjaar. 
De V-groep had beide lijsten in de loop van september ingevuld. Omdat deze
leerlingen niet volgens de SWW gingen werken, was het niet per se
noodzakelijk daarvoor de eerste twee lessen van het schooljaar te reserveren.
Helaas hebben de gegevens van de leerlingen van het Varendonck-College
met betrekking tot lijst 2 de onderzoeker nooit bereikt. Waarschijnlijk is er
als gevolg van de hectiek rond het effectueren van een scholenfusie iets
verkeerd gegaan bij het verzenden door de administratie van de school.
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Zowel in de E- als de V-groep is de afname van de twee lijsten volgens plan
verlopen en hebben de leerlingen, op enkele uitzonderingen na, goed en in
positieve zin meegewerkt.

TUSSENMETING E-GROEP

De tussenmeting vond eind februari, begin maart plaats tegen het einde van
het tweede trimester en werd zeer kort van tevoren aangekondigd, zonder
de vermelding dat dezelfde lijsten zouden worden gebruikt als bij de
voormeting.
Opnieuw stelden de meeste leerlingen zich welwillend op en is het uitwerken
van de open vragen en het scoren van de uitspraken goed verlopen. Wel
protesteerde een aantal leerlingen omdat de twee ingelaste afname-uren hun
planning met betrekking tot het afwerken van het eerste project of het
verwerken van de leerstof in de war schopten. Na enig aandringen hebben ze
er zich over heen gezet en verder goed meegewerkt.  
Door ziekte is er extra uitval geweest. Eén leerling van het Mill-Hillcollege
heeft lijst 1 niet kunnen invullen en elf leerlingen ontbraken bij de afname
van lijst 2 (één van het Mill-Hillcollege en tien van het St.-Odulphuslyceum,
twee of drie leerlingen per klas).
Alhoewel het oorspronkelijk in de bedoeling lag om ook bij de V-groep een
tussenmeting te laten plaatsvinden, bleek dit om organisatorische redenen
niet te realiseren. Voor drie metingen dienden zes lessen te worden
gereserveerd, bijna tien procent van de reguliere biologielessen. De docenten
van de V-groep konden hun lesprogramma moeilijk aan deze reductie van
lestijd aanpassen. 

NAMETING E- EN V-GROEP

Op het einde van het schooljaar werden de laatste biologielessen van de 
E-groep gereserveerd voor de nameting. Ook deze meting werd pas vlak voor
de afname bekend gemaakt, eveneens zonder vermelding dat opnieuw
dezelfde lijsten zouden worden afgenomen als bij de eerdere metingen. De
gehele E-groep heeft hieraan deelgenomen met uitzondering van twee
leerlingen (een leerling was al geruime tijd ziek en de andere was voortijdig
naar het buitenland vertrokken).
Zowel op het Frederik Hendrik College als het Varendonck-College is de
nameting zonder problemen en uitval verlopen. De docenten van het
Strabrecht College hebben zich echter verkeken op de planning met
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betrekking tot de eindfase van het schooljaar, waardoor voor 27 leerlingen,
willekeurig verspreid over de drie klassen, geen biologielessen meer
beschikbaar waren om aan de nameting deel te kunnen nemen. Evenals de
leerlingen van de E-groep werd ook de leerlingen van de V-groep vooraf niet
meegedeeld dat de lijsten voor de nameting hetzelfde waren als de lijsten die
in het begin van het schooljaar waren gebruikt.

Bij de nameting hebben de leerlingen van de E- en de V-groep in het
algemeen eveneens welwillend meegewerkt, alhoewel er met name in de 
E-groep in vergelijking met de andere metingen soms sprake was van
tegenzin en gemopper. Het commentaar van de leerlingen betrof niet zozeer
de inhoudelijke aspecten van de lijsten als wel het alweer moeten invullen. In
sommige gevallen was enige aansporing en overredingskracht van de zijde
van de docent nodig.   

METING PERSOONLIJKHEIDSDIMENSIES (BIG-FIVE)  

In mei van het onderzoeksjaar heeft deze meting zowel bij de E- als de 
V-groep tussendoor eenmalig klassikaal plaatsgevonden tijdens een
biologieles. Daar het scoren hooguit tien minuten besloeg, leverde de afname
geen organisatorische problemen op. Ook de leerlingen vonden het scoren
van de uitspraken zo even tussendoor geen enkel probleem. 

DE ROL VAN DE DOCENTEN

Betrokkenheid bij het onderzoek 
Bij de E-groep waren vier biologiedocenten betrokken. Een van hen was de
onderzoeker met de zorg voor twee klassen. Het is belangrijk te vermelden
dat zijn dubbelrol altijd geheim is gehouden én gebleven voor zijn leerlingen.
Zij hebben nooit geweten dat hun biologiedocent tevens de anonieme
onderzoeker van de Katholieke Universiteit Brabant was en dat de metingen
iets te maken hadden met de SWW. De drie andere docenten waren
geïnformeerd over het promotie-onderzoek van hun collega, maar niet
betrokken bij de opzet en voorbereidingen van het onderzoek en de daarbij
behorende metingen. Ook hun leerlingen waren niet op de hoogte van de
identiteit van de onderzoeker en het feit dat er een onderwijskundig
onderzoek plaatsvond met betrekking tot het procesgericht werken volgens
de SWW.
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De vier biologiedocenten van de V-groep zijn vooraf schriftelijk alléén
ingelicht over de achtergronden van het promotie-onderzoek in algemene zin
en wat van hen tijdens het onderzoeksjaar werd verwacht. Op geen enkele
wijze waren ze betrokken bij de opzet en de voorbereidingen van het
onderzoek. Over de procesgerichte werkwijze zoals die op de twee
experimenteerscholen in praktijk werd gebracht, zijn de V-groep-docenten
pas ná het onderzoeksjaar inhoudelijk geïnformeerd.  

Voor de biologiedocenten van zowel de E- als de V-groep lag het accent op
het organiseren en uitvoeren van de metingen in hun eigen klas(sen) volgens
de gemaakte afspraken en instructies.

Betrokkenheid bij de SWW
Twee docenten van het St.-Odulphuslyceum, waaronder de onderzoeker,
waren al jaren intensief bezig geweest met het ontwikkelen en in praktijk
brengen van de procesgerichte aanpak, zoals die in de SWW vorm heeft
gekregen. De derde docent had op het St.-Odulphuslyceum als LIO met de
SWW eveneens in de praktijk ervaring opgedaan en participeerde tijdens het
onderzoeksjaar in 4 vwo als volwaardig en verantwoordelijk docent. Enkele
jaren vóór het onderzoek kreeg de docent van het Mill-Hillcollege in dié mate
belangstelling voor de SWW, dat ook hij deze handleiding in de praktijk is
gaan gebruiken. De vier betrokken docenten van de E-groep beschikten dus
over de nodige ervaring en waren voorbereid om tijdens het onderzoeksjaar
procesgericht biologie-onderwijs vorm te geven volgens de opzet en aanpak
in de SWW.
De docenten van de V-groep hadden geen enkele betrokkenheid bij de SWW
en hebben pas na afloop van het onderzoek inhoudelijk met deze
handleiding en de achterliggende visie kennisgemaakt.

De praktijk tijdens het onderzoek
Om elkaar bij het werken met de SWW te ondersteunen overlegden de drie
docenten van het St.-Odulphuslyceum, zowel informeel tussendoor als
formeel tijdens de wekelijkse sectievergadering uitvoerig over de gang van
zaken en de daarbij passende rol van coach en begeleider. Tijdens deze
gesprekken stemden zij hun manier van werken op elkaar af, maakten en
checkten zij afspraken en wisselden zij ervaringen uit om zoveel mogelijk op
dezelfde golflengte te opereren. Met de docent van het Mill-Hillcollege waren
de contacten minder frequent (enkele malen per trimester), maar niet minder
intensief en effectief. 
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Buiten de afspraken met betrekking tot de meetmomenten heeft het
onderzoek geen enkele rol gespeeld binnen het overleg.  
Zonder voorbij te gaan aan de onvermijdelijke individuele verschillen kan
gesteld worden, dat het didactisch handelen van de vier betrokken docenten
gedurende het onderzoeksjaar in hoge mate overeenstemde. Anders gezegd,
ieder heeft zich binnen de grenzen van de persoonlijke mogelijkheden loyaal
opgesteld om in de praktijk een min of meer gelijkwaardige en
overeenkomende vorm van procesgericht onderwijs te realiseren binnen het
kader van de SWW. In het verlengde hiervan is de praktijkbeschrijving in
hoofdstuk 3 illustratief voor de gang van zaken in de biologielessen tijdens
het onderzoeksjaar en van belang voor beeldvorming van de experimentele
onderzoeksconditie.    
Aan de docenten van de V-groep was expliciet gevraagd om tijdens het
schooljaar waarin het onderzoek plaatsvond, didactisch te handelen zoals zij
dat gewend waren of van plan waren te doen. Gesprekken met deze
docenten aan het einde van het schooljaar leverden het beeld op van een min
of meer traditionele didactische aanpak met ruimte voor zelfwerkzaamheid
binnen de mogelijkheden van het leerboek Biologie Overal. Van expliciet
procesgericht werken, in welke vorm dan ook, was geen sprake.

De manier van lesgeven en het gebruiken van bepaalde didactische
werkvormen hangen in het algemeen sterk samen met de visie van de docent
op het onderwijs en bepalen voor een belangrijk deel wat er met betrekking
tot een vak in en buiten de lessen gebeurt. In de hoofdstukken 2 en 3 is
toegelicht dat in vergelijking met de min of meer traditionele klassikale
doceerlessen met ruimte voor zelfstandig werken het in praktijk brengen van
procesgericht onderwijs om zelfstandig en actief leren te bevorderen een
andere opstelling, een andere rol, van de docent vereist. Om zicht te krijgen
op de onderwijsstrategieën en onderwijsactiviteiten van de acht
biologiedocenten die bij het onderzoek betrokken waren, is hun tijdens het
onderzoeksjaar gevraagd een lijst met uitspraken te scoren op een
vijfpuntsschaal (zie bijlage H). Deze gegevens zijn gebruikt om binnen de
experimenteer- en vergelijkingsscholen na te gaan in hoeverre de aangegeven
strategieën en activiteiten van de desbetreffende docenten correspondeerden
met de onderwijsvorm die op hen van toepassing was. In hoofdstuk 14
worden deze gegevens toegelicht en geïntegreerd.  
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10.1 INLEIDING

ALGEMEEN

Dit hoofdstuk gaat over de motivatie van de 4-vwo-leerlingen voor het vak
biologie. Er wordt in het algemeen van uitgegaan dat leerlingen impliciet en
expliciet overwegen wat biologie voor hen betekent. Gaat het er alleen maar
om een voldoende te halen of gaat het om meer? In welke mate is er sprake
van algemene interesse, welke onderwerpen zijn interessant en welke niet?
Welke rol speelt het vak voor een vervolgopleiding? Enzovoorts. 
De antwoorden op dergelijke vragen spelen bij leerlingen meer of minder
bewust een rol en zijn mede van invloed op de manier waarop zij tegen het
vak biologie aankijken en hun studie voor het vak aanpakken.

Dweck (1989) en Nicolls (1989) spreken van doeloriëntaties en maken een
onderverdeling in prestatiedoelen (performance orientation) en leerdoelen
(learning orientation). Wanneer leerlingen zich bij het uitvoeren van leertaken
sterk richten op presteren en het vermijden van risico’s en fouten om voor de
buitenwereld zo goed mogelijk voor de dag te komen, is er sprake van
prestatiedoelen. In het geval van leerdoelen zijn leerlingen in het algemeen
meer gericht op het ontwikkelen van hun persoonlijke competenties, waarbij
bijvoorbeeld het maken van fouten wordt beschouwd als iets normaals waar
je van kunt leren. 
Vermunt (1992) onderscheidt in zijn breed opgezet onderzoek naar de 
studie-aanpak van studenten in het Universitaire Onderwijs vijf typen
motiverende factoren. 

U
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WAT LEERLINGEN WILLEN
motivat ie  voor 

het  vak biologie



168 D E E L 3 • H E T O N D E R Z O E K

Hij benoemt deze factoren of leeroriëntaties als volgt: persoonlijke interesse,
beroepsgericht, testgericht, certificaatgericht en ambivalent. 
In de literatuur is de afgelopen jaren veelvuldig gebruik gemaakt van een
andere indeling, namelijk het onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke
motiverende factoren (zie bijvoorbeeld Pintrich e.a., 1993, Snow e.a., 1996,
Lodewijks e.a., 1996 en Slaats, 1999). Intrinsieke motiverende factoren
verwijzen vooral naar persoonlijke competentie-ontwikkeling in relatie met
inhoudelijke aspecten van een vakgebied of domein. Motiverende factoren
zoals persoonlijke interesse, het willen bereiken van specifieke doelen en iets
belangrijk vinden in relatie met een vakgebied, zijn intrinsiek van aard. Bij
extrinsieke motiverende factoren gaat het vooral om presteren zónder
duidelijke samenhang met inhoudelijke aspecten van een vak. Hiervan is
bijvoorbeeld sprake als een leerling voor een vak alleen maar goede punten
wil halen met de bedoeling zichzelf met een goed rapport te profileren voor
ouders, docent of medeleerlingen. Hiermee wordt niet gezegd dat het willen
halen van goede cijfers in alle gevallen aangemerkt dient te worden als
extrinsiek. Ook sterk intrinsiek gemotiveerde leerlingen kunnen als
waardering van hun inspanningen gebrand zijn op een goed cijfer voor hun
leerprestaties. 

De door Dweck (1998) en Nicolls (1989) genoemde leerdoelen gericht op
competentie-ontwikkeling, zijn aan te merken als intrinsieke en de
prestatiedoelen als extrinsieke motiverende factoren. De door Vermunt (1992)
genoemde motiverende factoren die te maken hebben met persoonlijke
interesse en beroepsoriëntatie zijn vakinhoudelijk gericht en intrinsiek van
aard. De motiverende factoren die Vermunt aanduidt als testgericht (goede
punten halen) en certificaatgericht (diploma halen) zijn extrinsiek te noemen,
omdat samenhang met inhoudelijke aspecten van een vak of opleiding
ontbreekt. 

In deze studie worden de motiverende factoren (leer- of doeloriëntaties)
ondergebracht in de eerder genoemde dichotomie intrinsieke en extrinsieke
motivatie als aspecten van de persoonlijke biologiegebonden subjectieve
leertheorieën van de 4-vwo-leerling. Intrinsieke motivatie verwijst naar
competentie-ontwikkeling in samenhang met de biologische vakinhoud en
extrinsieke motivatie naar het leveren van prestaties zonder meer.
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ONDERZOEKSVRAGEN

Aan de studie die in dit hoofdstuk wordt gepresenteerd, liggen de volgende
onderzoeksvragen ten grondslag:
1 In welke mate is er in het begin van het schooljaar bij de 

4-vwo-leerlingen sprake van intrinsieke en extrinsieke motivatie 
voor het vak biologie?

2 Welke veranderingen in motivatie voor het vak biologie treden bij de 
4-vwo-leerlingen op in de loop van het schooljaar?

3 Zijn er betreffende de motiverende factoren voor het vak biologie
verschillen waarneembaar tussen de 4-vwo-leerlingen van de E- en de
V-groep? 

4 Zijn er betreffende de motivatie voor het vak biologie verschillen
tussen de jongens en de meisjes en zijn er anderzijds betreffende de
motivatie voor het vak biologie verschillen tussen de leerlingen die
biologie wél en die biologie niet in het vakkenpakket voor het
eindexamen kiezen (situatie vóór de Tweede Fase)?  

5 Welke interacties met betrekking tot de motivatie voor het vak
biologie doen zich voor tussen de achtergrondkenmerken geslacht en
de keuze van het vak in het eindexamenpakket enerzijds en de
onderzoeksconditie anderzijds? 

6 Welke relaties zijn er tussen persoonlijkheidskenmerken van de 
4-vwo-leerlingen en hun motivatie voor het vak biologie? 

10.2 METHODE

CONSTRUCTIE UITSPRAKENLIJST

Voor het meten van motiverende factoren werd een lijst met 25 uitspraken
samengesteld die onderdeel uitmaakten van lijst 1 (zie bijlage D, de
uitspraken 1 tot en met 25). Als uitgangspunt zijn de items gebruikt van de
ILS-VO van het STAR-centre van de Katholieke Universiteit Brabant (1997),
bestemd voor de leerlingen in de klassen 4, 5 en 6 van het Voortgezet
Onderwijs. Daar deze uitspraken algemeen van aard zijn, was het
noodzakelijk om ze voor het vak biologie in 4 vwo aan te passen of te
herformuleren of om een variant te bedenken. 
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Enkele voorbeelden:

• Uitspraak in ILS-VO
Ik streef ernaar om hoge proefwerkcijfers te halen. 
werd
Ik streef ernaar om hoge cijfers voor de biologie-proefwerken te halen.

• Uitspraak in ILS-VO
Ik koos die vakken die me nuttig leken voor een vervolgstudie of een toekomstig 
beroep.
werd
Biologie lijkt mij nuttig voor een vervolgopleiding of een toekomstig beroep.

• Uitspraak in ILS-VO
Ik heb mijn huidige vakkenpakket gekozen omdat het werk dat ik er straks mee 
kan doen mij enorm interesseert.
werd
Voor later heb ik enorm interessant werk op het oog waarbij biologie een rol 
speelt, waardoor ik denk dat ik het vak in mijn vakkenpakket zal kiezen.

• Uitspraak in ILS-VO
Mijn belangrijkste doel bij deze opleiding is om mijn diploma te halen.
werd
Ik wil voorkomen dat ik blijf zitten vanwege een slecht cijfer voor biologie.

Bij elke uitspraak hadden de leerlingen de mogelijkheid om op een
voorgedrukt antwoordblad met behulp van een vijfpuntsschaal aan te geven
in hoeverre zij zich in de bewering konden herkennen of in hoeverre de
uitspraak het beste bij hen paste, variërend van Helemaal mee oneens tot
Helemaal mee eens. Als een leerling het met de uitspraak helemaal oneens was,
kon dat worden aangegeven door het cijfer 1 te omcirkelen. Helemaal mee
eens werd met 5 punten gescoord. De meningen die daar tussen lagen,
konden worden aangegeven door het omcirkelen van de cijfers 2, 3 of 4 (zie
bijlage D).
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SCHALENCONSTRUCTIE 

Uitgangspunt
Zowel bij de E- als de V-groep heeft een voor- en een nameting
plaatsgevonden. Alleen bij de E-groep is er ook tussentijds gemeten tegen
het einde van het tweede trimester. Bij de aanvang van het schooljaar hadden
de 4-vwo-leerlingen een biologie-achtergrond die gebaseerd was op
ervaringen uit de voorgaande leerjaren. Op het moment van de voormeting
waren de motiverende factoren dus niet geactualiseerd, aangepast aan of
beïnvloed door de lespraktijk en het biologieprogramma in het
onderzoeksjaar. Daarom zijn de gegevens van de nameting gebruikt voor het
construeren van schalen en dienden de analyseresultaten van de voor- en de
tussenmeting voor het verifiëren van de gevonden dimensies. 

Analyseprocedure
De gegevens van de leerlingen zijn ingevoerd in SPSS 9.0. In eerste instantie
is de frequentieverdeling per uitspraak bekeken. Er waren geen items met
een uitzonderlijk lage spreiding of een extreem abnormale verdeling,
waardoor verwijdering a priori niet nodig was. Vervolgens is op de 25 items
een principale componenten-analyse met varimaxrotatie uitgevoerd met de
bedoeling de verschillende onderliggende factoren of dimensies te
onderscheiden en zicht te krijgen op de inhoudelijke samenstelling daarvan.
Bij het bepalen van het aantal relevante dimensies is uitgegaan van de factoren
met een eigenwaarde hoger dan 1 en de proporties verklaarde variantie.
Om de betrouwbaarheid en inhoudelijke validiteit van de factoren te
optimaliseren zijn uiteindelijk vijf items verwijderd op grond van een te lage
factorlading. Eén item is verwijderd omdat het op meer factoren even hoog
laadde. Hierna werd een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd op de
verschillende groepen uitspraken die elk een afzonderlijke dimensie
vertegenwoordigden. Deze analyse bracht aan het licht dat alsnog een item
met een lage gecorrigeerde itemtotaalcorrelatie diende te worden
verwijderd, omdat de homogeniteit van de desbetreffende schaal, uitgedrukt
in Cronbach’s alpha, te sterk negatief werd beïnvloed. Door het weglaten van
dit item werd de interne consistentie van deze schaal aanzienlijk verbeterd.  
Na verwijdering van een of meer items werd de gehele procedure herhaald,
totdat er een bevredigende en inhoudelijk goed te duiden unidimensionale
schalenstructuur was ontstaan met voor elke schaal een aanvaardbare
Cronbach’s alpha.
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Ten slotte werden op dezelfde wijze de gegevens van de voor- en de
tussenmeting geanalyseerd en vergeleken met de resultaten van de nameting.

Analyseresultaten
Het resultaat van de uitgevoerde principale componenten-analyse op de
scores van de 25 uitspraken wordt weergegeven in tabel 10.1. Binnen het
construct Motivatie zijn twee dimensies of schalen te onderscheiden: een
schaal die aangeduid kan worden met Intrinsieke motivatie en een schaal
Extrinsieke motivatie.

De structuur is duidelijk. Elke uitspraak heeft een positieve factorlading op
een van de twee factoren, wat betekent dat de twee gevonden dimensies of
schalen onafhankelijk van elkaar zijn (unidimensionaliteit). De resultaten van
de betrouwbaarheidsanalyse met betrekking tot de twee schalen, uitgedrukt
in Cronbach’s Alpha, is eveneens aangegeven in tabel 10.1. De schaal
Intrinsieke motivatie is zeer betrouwbaar en de schaal Extrinsieke motivatie
redelijk betrouwbaar.    
Zowel de analyse van de gegevens van de voormeting als die van de
tussenmeting ondersteunen de twee geconstrueerde schalen zoals die
worden weergegeven in tabel 10.1. In de loop van het schooljaar is de
betrouwbaarheid van de schalen toegenomen. Wat de schaal Intrinsieke
motivatie betreft nam toe van .87 bij de voormeting tot .92 bij de nameting
en bij de schaal Extrinsieke motivatie was er een toename van .54 tot .62. 

SCHALENBESCHRIJVING

Schaal Intrinsieke motivatie
De uitspraken die deze schaal vormen, vertegenwoordigen verschillende
factoren die voor leerlingen motiverend zijn om hun persoonlijke
competenties voor het vak biologie verder te ontwikkelen. De belangrijkste
aspecten zijn de vakinhoudelijke belangstelling en de ervaring dat het
bestuderen van biologie bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast
is affiniteit met een vervolgopleiding of toekomstig beroep eveneens een
sterk intrinsiek motiverende factor. Ook leren als zodanig een leuke bezigheid
vinden of in biologie een uitdaging zien om na te gaan wat het vak voor
zichzelf betekent, maken onderdeel uit van de intrinsieke motivatie. Hetzelfde
geldt voor het gebruiken van het vak biologie om te ontdekken welke
competenties men bezit, wat de eigen sterke en zwakke kanten zijn.
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TABEL 10.1
SCHALEN INTRINSIEKE EN EXTRINSIEKE MOTIVATIE BETREFFENDE HET

VAK BIOLOGIE, AANGEVULD MET CRONBACH’S ALPHA PER SCHAAL EN

DE LADING PER UITSPRAAK OP DE GEROTEERDE FACTOR IN EEN

2-FACTOREN-OPLOSSING (N = 223).

Factor
Eigenwaarde
% verklaarde variantie

Schalen met bijbehorende uitspraken

SCHAAL: INTRINSIEKE MOTIVATIE = .92
Belang voor vervolgstudie/beroep = .94
- Biologie lijkt mij nuttig voor een vervolgopleiding of een toekomstig

beroep.
- Voor later heb ik enorm interessant werk op het oog waarbij biologie 

een rol speelt, waardoor ik denk dat ik het vak in mijn vakkenpakket zal
kiezen.

- Voor het soort werk dat ik (misschien) later wil gaan doen, heb ik het 
vak biologie in mijn pakket nodig.

- Ik vind het vak biologie belangrijk als voorbereiding op een toekomstig
beroep.

- Ik vind dat biologie erg belangrijk is voor het werk dat ik later wil gaan
doen.

Leergierigheid en interesse = .83
- Ik volg het vak biologie met pure belangstelling.
- Het vak biologie is voor mij een uitdaging.
- Het bestuderen van biologie vind ik belangrijk voor mijn persoonlijke

ontwikkeling.
- Ik wil tijdens de biologielessen erachter komen wat mijn kwaliteiten zijn,

wat ik wel en wat ik niet kan.
- Het vak biologie sluit wat de inhoud betreft aan bij mijn persoonlijke

interesse.
- Ik wil voor mezelf uitproberen of het vak biologie iets voor mij is.
- Het bestuderen van biologie doe ik graag omdat ik leren leuk vind.

SCHAAL: EXTRINSIEKE MOTIVATIE = .62
- Ik streef ernaar om hoge cijfers voor biologie-proefwerken te halen.
- Ik wil anderen laten zien dat ik in staat ben het vak biologie met succes 

te volgen.
- Ik wil voorkomen dat ik blijf zitten vanwege een slecht cijfer voor biologie.
- Bij biologie gaat het mij vooral om het halen van hoge cijfers.
- Ik leer biologie vooral om op het rapport een voldoende te halen.
- Ik probeer voor het vak biologie voor alle onderdelen steeds een

voldoende te halen.

F1
6.79
37.7

.85

.78

.81

.86

.87

.72

.68

.57

.62

.74

.51

.51

-.44

F2
2.16
12.0

.69

.58

.50

.62

.54

.63

(factorladingen tussen -0.35 en 0.35 zijn weggelaten)

factorladingen

TABEL

10.1
TABEL

10.1
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Schaal Extrinsieke motivatie
De uitspraken in deze schaal hebben met elkaar gemeen dat het behalen van
cijfers centraal staat, zonder samenhang met de vakinhoud. Daarbij is het
streven naar een minimaal voldoende resultaat een doel op zichzelf. Het zou
toch een blamage zijn als je voor biologie onvoldoendes haalt en helemaal
als je daardoor zou blijven zitten.    

NIEUWE VARIABELEN, SCHAALSCORES EN STATISTISCHE
TOETSING

De scores van de leerlingen op de uitspraken van de schalen Intrinsieke
motivatie en Extrinsieke motivatie zijn omgerekend tot gemiddelde schaalscores
en als twee nieuwe variabelen ingevoerd in de computer. Voor elke variabele
is per leerling het gemiddelde berekend door de scores van de afzonderlijke
items op te tellen en te delen door het aantal items van de oorspronkelijke
schaal. Als een leerling één uitspraak van een schaal niet had gescoord, werd
de score toch berekend door de som van de itemscores te delen door het
aantal ingevulde items. Als meerdere itemscores ontbraken leverde dat geen
schaalscore op.
De uitspraken van de schaal Intrinsieke motivatie zijn te verdelen in twee
categorieën, namelijk Belang voor vervolgstudie/beroep en Leergierigheid en
interesse (zie tabel 10.1). Daar dit onderscheid bij verdere studie mogelijk
interessant zou kunnen zijn, werden van deze twee categorieën eveneens
twee nieuwe variabelen gemaakt met gemiddelde schaalscores per leerling.
Per afhankelijke variabele is een ANOVA uitgevoerd, waarbij de gegevens van
de voor- en de nameting als within-subjects-factor zijn betrokken. Als
between-subjects-factoren spelen de volgende subgroepen een rol: de E- en
de V-groep, de jongens en de meisjes en de leerlingen die wél en die geen
biologie in hun eindexamenpakket kiezen aan het einde van het schooljaar. In
deze analyses is nagegaan of er sprake is van significante hoofdeffecten
(p ≤ .05) en interacties (p ≤ .10).  
Om significante effecten te interpreteren, is voor het vergelijken van de
gemiddelde schaalscores van de verschillende subgroepen 4-vwo-leerlingen
per variabele en per meetmoment een t-toets voor onafhankelijke
steekproeven uitgevoerd. Hierbij is aan de hand van de F-toets consequent
nagegaan of uitgegaan dient te worden van het pooled of separate variance
estimate-model. Van de gepaarde t-toets is gebruik gemaakt om per variabele
binnen elke onderzoeksgroep de gemiddelde schaalscores betreffende de
verschillende meetmomenten met elkaar te vergelijken. 
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PERSOONLIJKHEIDSKENMERKEN

Zowel bij de E- als de V-groep is eenmalig de B5BBS-25 van Mervielde (1992)
afgenomen, een lijst met 25 bipolaire items. De leerlingen hebben met het
omcirkelen van een cijfer, variërend van 1 tot en met 5, aangegeven in
hoeverre zij zich herkennen in de genoemde eigenschappen (zie bijlage G).

Analyse van de scores op de persoonlijkheidsdimensies 
De gegevens van de leerlingen zijn ingevoerd in SPSS 9.0. Vervolgens is een
principale componenten-analyse met varimaxrotatie uitgevoerd. Bij het
bepalen van het aantal relevante dimensies is uitgegaan van de factoren met
een eigenwaarde hoger dan 1 alsmede de proporties verklaarde variantie. Elf
items zijn verwijderd omdat er sprake was van een te lage factorlading of een
ongeveer gelijke lading op twee of meer factoren. Vervolgens werd een
betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd op de drie groepen overgebleven items
die elk een afzonderlijke dimensie vertegenwoordigden. 
Het resultaat van de uitgevoerde principale componenten-analyse is
weergegeven in tabel 10.2. Er zijn drie dimensies of schalen te
onderscheiden, met name extraversie, zorgvuldigheid en emotionele stabiliteit.
De andere twee dimensies van het Big-Five-persoonlijkheidsmodel,
vriendelijkheid en openheid, konden niet worden getraceerd.

Schalenbeschrijving
Schaal Extraversie: introversie versus extraversie

Deze dimensie geeft aan in welke mate iemand gericht is op de buitenwereld
of als meer teruggetrokken kan worden aangemerkt. Extraverte personen
geven blijk van assertiviteit, zelfverzekerdheid en een zekere dominantie die
vaak gepaard gaat met een relatief hoog activiteiten- en energieniveau. Bij
introverte personen spelen gereserveerdheid, verlegenheid, afwachten en
zich terugtrekken een overheersende rol.

Schaal Zorgvuldigheid: onzorgvuldigheid versus zorgvuldigheid
Zorgvuldigheid uit zich in gedrag dat kan worden aangeduid als ordelijk en
nauwgezet en waaruit doorzettingsvermogen en betrouwbaarheid blijkt. Ook
een systematische, efficiënte en praktische instelling zijn met zorgvuldigheid
te associëren. Onzorgvuldigheid uit zich vaak in nalatigheid,
onbetrouwbaarheid, slordigheid en een zekere mate van luiheid.
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Schaal Emotionele stabiliteit: neuroticisme versus emotionele
stabiliteit

Bij deze dimensie gaat het om de mate waarin een individu zijn eigen
emoties kan controleren. Emotionele stabiliteit gaat gepaard met kalmte, het
zich op zijn gemak voelen en een zekere mate van ontspannen- en
onverstoorbaarheid. Aan de andere zijde van de dimensie spelen juist
gespannenheid en nervositeit een belangrijke rol.    

TABEL 10.2
SCHALEN EXTRAVERSIE, ZORGVULDIGHEID EN EMOTIONELE STABILITEIT,
AANGEVULD MET CRONBACH’S ALPHA PER SCHAAL EN DE LADING PER

BIPOLAIR ITEM OP DE GEROTEERDE FACTOR IN EEN

3-FACTOREN-OPLOSSING (N = 223).

Factor
Eigenwaarde
% verklaarde variantie

Schalen met bijbehorende bipolaire items

SCHAAL: EXTRAVERSIE = .85
- bedeesd (verlegen) - zelfverzekerd
- stil - spraakzaam
- onderdanig - assertief (zelfbewust)
- geremd - spontaan
- introvert (naar ‘binnen’ gericht, eenzelvig) - extravert (op de 

‘buitenwereld’ gericht)

SCHAAL: ZORGVULDIGHEID = .85
- onnauwkeurig - nauwkeurig
- achteloos - nauwgezet
- onzorgvuldig - zorgvuldig
- nalatig - grondig
- lui - ijverig

SCHAAL: EMOTIONELE STABILITEIT = .74
- zenuwachtig - rustig
- nerveus - op mijn gemak
- gespannen - ontspannen
- onstandvastig - standvastig

F1
4.05
29.0

.76

.86

.60

.87

.71

F2
3.18
22.7

.83

.78

.79

.84

.68

F3
1.54
11.0

.83

.82

.72

.43
(factorladingen tussen -0.35 en 0.35 zijn weggelaten)

factorladingen

TABEL
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Nieuwe variabelen en schaalscores
De scores van de leerlingen op de bipolaire items die bij de drie gevonden
dimensies horen, zijn omgerekend tot gemiddelde schaalscores en als drie
nieuwe variabelen ingevoerd in de computer. Voor elke variabele is per
leerling het gemiddelde berekend door de scores van de afzonderlijke items
op te tellen en te delen door het aantal items van de oorspronkelijke schaal.
Als een leerling één uitspraak van een schaal niet had gescoord, werd de
score toch berekend door de som van de itemscores te delen door het aantal
ingevulde items. Als meerdere itemscores ontbraken leverde dat geen
schaalscore op. De data zijn statistisch geanalyseerd door het uitvoeren van
multipele regressies.
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10.3 RESULTATEN

INTRINSIEKE MOTIVATIE

In tabel 10.3 zijn de descriptieve gegevens opgenomen van de variabele
Intrinsieke motivatie. 

TABEL 10.3  
DESCRIPTIEVE GEGEVENS SCHAAL INTRINSIEKE MOTIVATIE. 
AANTAL LEERLINGEN (N), GEMIDDELDE SCHAALSCORES (M), 
STANDAARDDEVIATIE (SD), LAAGSTE SCORE (MIN), 
HOOGSTE SCORE (MAX), VOORMETING (VM), 
TUSSENMETING (TM) EN NAMETING (NM).

General Factorial ANOVA’s 
In tabel 10.4 zijn de resultaten van drie uitgevoerde variantie-analyses
weergegeven met betrekking tot de intrinsieke motivatie van de 
4-vwo-leerlingen voor het vak biologie. De onafhankelijke factoren zijn: 
de (onderwijs-)conditie (E- en V-groep), sekse (jongens en meisjes) en keuze bio
(leerlingen die wel en die geen biologie kiezen in het examenpakket). Alleen
significante (hoofd-)effecten en interactie-effecten zijn weergegeven.

METING N M SD Min Max

Vm 137 2.99 .68 1.42 4.58
Tm 136 2.94 .76 1.25 4.50
Nm 135 2.80 .81 1.00 4.83

E-GROEP

Vm 114 2.81 .75 1.42 4.33
Nm   87 2.82 .89 1.00 4.33

E- en V-GROEP
Vm 251 2.91 .72 1.42 4.58
Nm 222 2.81 .84 1.00 4.83

V-GROEP

  

TABEL

10.3
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TABEL 10.4
GEGEVENS VAN DRIE ANOVA’S MET ALS WITHIN-SUBJECTS-FACTOREN

ACHTEREENVOLGENS INTRINSIEKE MOTIVATIE, BELANG VOOR

VERVOLGSTUDIE/BEROEP EN LEERGIERIGHEID EN INTERESSE MET TWEE

NIVEAUS (VOOR- EN NAMETING). 
WEERGEGEVEN ZIJN DE SUMS OF SQUARES (SSQ), VRIJHEIDSGRADEN (df), 
F-WAARDEN EN DE VOLGENDE SIGNIFICANTIES:
* P ≤ .10; ** P ≤ .05; *** P ≤ .01; **** P ≤ .001.

INTRINSIEKE MOTIVATIE

Between-subjects-effecten
Error
Sekse
Keuze bio
Within-subjects-effecten
Error
Intrinsieke motivatie
Intrinsieke motivatie * Keuze bio

Belang voor vervolgstudie/beroep

Between-subjects-effecten
Error
Sekse
Keuze bio
Within-subjects-effecten
Error
Belang
Belang * Keuze bio

Leergierigheid en interesse

Between-subjects-effecten
Error
Conditie
Sekse
Keuze bio
Sekse * Keuze bio
Within-subjects-effecten
Error
Leergierig
Leergierig * Keuze bio
Leergierig * Sekse * Keuze bio

Ssq

108.17
8.79

50.33

34.16
1.97
2.18

255.90
17.16

137.16

93.90
3.65
1.98

79.75
1.88
4.51

14.40
1.36

28.48
1.09
2.35
0.54

df

191.00
1.
1.

191.00
1.
1.

191.00
1.
1.

191.00
1.
1.

191.00
1.
1.
1.
1.

191.00
1.
1.
1.

F

15.53****

88.87****

11.01****

12.21****

12.81****

102.38****

7.42 ***

4.03 **

4.49 **

10.79****

34.49****

3.25 *

7.32 ***

15.75****

3.61 **

TABEL
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T-toetsen op de gemiddelde schaalscores
Om interpretatie van de gevonden significante hoofd- en interactie-effecten
(significante F-waarden in tabel 10.4) mogelijk te maken, zijn de verschillende
onderzoeksgroepen onderling en met betrekking tot de verschillende
meetmomenten met behulp van de t-toets voor onafhankelijke steekproeven
en de gepaarde t-toets met elkaar vergeleken. Hierbij zijn alleen de
significante verschillen (t-waarden) aangegeven. Door middel van
staafdiagrammen worden deze analyses visueel ondersteund. 

E- en V-groep samen
De 4-vwo-leerlingen scoren bij de nameting significant lager op de schaal
Intrinsieke motivatie dan bij de voormeting (t = 3.94, df = 222, p = .000). Dit
geldt voor de beide intrinsieke variabelen Belang voor vervolgstudie/beroep en
Leergierigheid en interesse (t = 3.20, df = 222, p = .002, respectievelijk 
t = 3.27, df = 222, p = .001).

Verschillen tussen de E- en de V-groep
De grafische weergave van de resultaten van de verschillende metingen zowel
bij de E- als bij de V-groep is te zien in afbeelding 10.1.

AFBEELDING 10.1
INTRINSIEKE MOTIVATIE, VERSCHILLEN TUSSEN DE E- EN DE V-GROEP
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Analyse van de data heeft de volgende resultaten opgeleverd:
• Bij de voormeting scoort de E-groep significant hoger dan de V-groep

(t = 1.98, df = 249, p = .049). 
• In de E-groep is de score bij de nameting significant lager dan de score

zowel bij de voor- als bij de tussenmeting ( Vm Nm: t = 3.50, 
df = 135, p =.001; Tm Nm: t = 3.32, df = 133, p = .001).

Belang voor vervolgstudie/beroep
De resultaten die betrekking hebben op de groep uitspraken van deze
categorie binnen de schaal Intrinsieke motivatie zijn grafisch weergegeven in
afbeelding 10.2.

AFBEELDING 10.2
BELANG VOOR VERVOLGSTUDIE/BEROEP

De analyse-uitkomsten zijn als volgt:  
• In de E-groep is de gemiddelde schaalscore bij de nameting in

vergelijking met de scores van de voor- en de tussenmeting significant
lager (Vm Nm: t = 3.22, df = 135, p = .002; Tm Nm: t = 2.27, 
df = 133, p = .025).
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Leergierigheid en interesse
De resultaten die betrekking hebben op de groep uitspraken van deze
categorie zijn te zien in afbeelding 10.3. 

AFBEELDING 10.3
LEERGIERIGHEID EN INTERESSE

De analyse-uitkomsten zijn als volgt:  
• Bij de voormeting scoort de E-groep significant hoger dan de V-groep 

(t = 2.54, df = 249, p = .012). 
• In de E-groep is de lagere score bij de nameting ten opzichte van de

gemiddelde schaalscores van de voor- en de tussenmeting significant
(Vm Nm: t = 2.49, df = 135, p = .014; Tm Nm: t = 3.21, 
df = 133, p = .002).

• In de V-groep is de score bij de nameting in vergelijking met die bij de
voormeting eveneens significant lager (t = 2.10, df = 86, p = .038).
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Verschillen tussen de jongens en de meisjes
In afbeelding 10.4 zijn de gemiddelde schaalscores zowel van de jongens als
van de meisjes bij de verschillende metingen grafisch weergegeven.

Analyse van deze gegevens geeft het volgende resultaat:
• Zowel de meisjes van de E- als van de V-groep scoren op de schaal

Intrinsieke motivatie bij alle metingen significant hoger dan de jongens 
(t varieert tussen -3.11 en -3.67, df varieert tussen 85 en 135, p ≤ .004).

• De jongens van de E-groep scoren bij de nameting significant lager dan
bij de voor- en de tussenmeting (Vm Nm: t = 2.98, df = 69, 
p = .004; Tm Nm: t = 3.10, df = 67, p = .003). 

AFBEELDING 10.4
INTRINSIEK MOTIVATIE, VERSCHILLEN TUSSEN DE JONGENS EN DE

MEISJES

Analyse van de twee categorieën Belang voor vervolgstudie/beroep en
Leergierigheid en interesse geeft de volgende resultaten:

Belang voor vervolgstudie/beroep
Zowel de meisjes van de E- als de V-groep scoren bij alle metingen significant
hoger dan de jongens 
(t varieert tussen -2.93 en -3.27, df varieert tussen 85 en 135, p ≤ .004).
Zowel bij de jongens als bij de meisjes van de E-groep is de gemiddelde
score bij de nameting significant lager dan de gemiddelde score bij de 
voor- en de tussenmeting (t = 2.17, df = 69, p = .034, 
respectievelijk t = 2.41, df = 65, p = .019).
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Leergierigheid en interesse
Bij alle metingen zijn de gemiddelde scores van de meisjes van de E- en van
de V-groep ook bij deze uitspraken significant hoger dan die van de jongens
(t varieert tussen -2.00 en -3.65, df varieert tussen 85 en 134, p tussen .000
en .048).
De jongens van de E- en van de V-groep scoren bij de nameting significant
lager dan bij de voormeting (E-groep: t = 2.93, df 69, p = .005; 
V-groep: t = 2.03, df = 39, p = .049). 

Verschillen tussen de leerlingen die biologie wél en die biologie
niet in het vakkenpakket voor het eindexamen kiezen

In afbeelding 10.5 worden voor de verschillende metingen grafisch de
gemiddelde schaalscores weergegeven van de groep 4-vwo-leerlingen die aan
het einde van het onderzoeksjaar het vak biologie in hun examenpakket
kiezen en van de groep leerlingen die biologie niet kiezen. 

AFBEELDING 10.5
INTRINSIEKE MOTIVATIE, VERSCHILLEN TUSSEN DE LEERLINGEN DIE WEL

EN DIE GEEN BIOLOGIE KIEZEN
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Analyse van deze gegevens heeft het volgende resultaat opgeleverd:
• Zowel binnen de E- als binnen de V-groep scoren de leerlingen die

biologie in het pakket kiezen bij alle metingen significant hoger dan de
leerlingen die geen biologie kiezen (t varieert tussen -5.69 en -9.39, 
df varieert tussen 71 en 125, voor alle metingen geldt: p = .000). 

• De leerlingen zowel van de E- als van de V-groep die geen biologie
kiezen, scoren bij de nameting significant lager dan bij de voormeting
(voor de E-groep geldt: t = 4.85, df = 54, p = .000, voor de V-groep: 
t = 2.24, df = 28, p = .033). De gemiddelde score van de E-groep bij
de tussenmeting is significant lager dan de score bij de voormeting 
(t = 2.70, df = 54, p = .009) en significant hoger in vergelijking met
de score bij de nameting (t = 4.85, df = 54, p = .000).

Voor de twee categorieën Belang voor vervolgstudie/beroep en Leergierigheid en
interesse geldt het volgende:
• De leerlingen die biologie in het pakket kiezen, scoren bij alle

metingen significant hoger dan de andere groep (t varieert tussen 
-11.04 en -9.75; df varieert tussen 197 en 222; p = .000).

• De leerlingen van de E-groep die geen biologie kiezen, scoren wat
betreft de categorie Leergierigheid en interesse bij de voormeting
significant hoger dan de leerlingen van de V-groep die geen biologie
kiezen (t = 2.60; df = 100; p = .011).   

• De leerlingen van de E-groep die geen biologie in hun pakket kiezen,
scoren op de uitspraken van beide categorieën bij de nameting
significant lager dan bij de voormeting en de tussenmeting 
(t varieert tussen 2.33 en 5.16; df = 54; p ≤ .024). 
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EXTRINSIEKE MOTIVATIE

In tabel 10.5 wordt een overzicht gepresenteerd van de descriptieve
gegevens betreffende de extrinsieke motivatie van de 4-vwo-leerlingen.

TABEL 10.5
STATISTISCHE GEGEVENS SCHAAL EXTRINSIEKE MOTIVATIE.
AANTAL LEERLINGEN (N), GEMIDDELDE SCHAALSCORES (M), 
STANDAARDDEVIATIE (SD), LAAGSTE SCORE (MIN), 
HOOGSTE SCORE (MAX), VOORMETING (VM), 
TUSSENMETING (TM) EN NAMETING (NM).

General Factorial ANOVA
In tabel 10.6 zijn de resultaten van de uitgevoerde variantie-analyse
weergegeven met betrekking tot de extrinsieke motivatie van de 
4-vwo-leerlingen voor het vak biologie. Alleen significante (hoofd-)effecten en
interactie-effecten zijn weergegeven.

METING        N         M         SD        Min        Max

Vm 137 3.51 .55 2.00 4.67
Tm 136 3.59 .56 2.00 5.00
Nm 135 3.59 .54 2.00 5.00

E-GROEP

Vm 114 3.67 .61 1.67 5.00
Nm   87 3.48 .71 1.67 5.00

E- en V-GROEP
Vm 251 3.58 .57 1.67 5.00
Nm 222 3.55 .62 1.67 5.00

V-GROEP

TABEL

10.5
TABEL

10.5
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TABEL 10.6
GEGEVENS VAN DE ANOVA MET ALS WITHIN-SUBJECTS-FACTOR

EXTRINSIEKE MOTIVATIE MET TWEE NIVEAUS (VOOR- EN NAMETING).
WEERGEGEVEN ZIJN DE SUMS OF SQUARES (SSQ), VRIJHEIDSGRADEN (df), 
F-WAARDEN EN DE VOLGENDE SIGNIFICANTIES: 
* P ≤ .10; ** P ≤ .05; *** P ≤ .01; **** P ≤ .001.

T-toetsen op de gemiddelde schaalscores
E- en V-groep samen

In vergelijking met de variabele Intrinsieke motivatie wordt zowel bij de voor-
als bij de nameting significant hoger gescoord (t = -11.50, df = 250,
respectievelijk 222, p = .000).

Verschillen tussen de E- en de V-groep
In afbeelding 10.6 worden de gemiddelde schaalscores grafisch weergegeven. 

AFBEELDING 10.6
EXTRINSIEKE MOTIVATIE, VERSCHILLEN TUSSEN DE E- EN DE V-GROEP

EXTRINSIEKE MOTIVATIE

Between-subjects-effecten
Error
Conditie * Sekse
Conditie * Keuze bio
Within-subjects-effecten
Error
Extrinsieke motivatie * Conditie
Extrinsieke motivatie * Keuze bio

Ssq

89.04
3.07
1.74

34.63
1.36
.51

df

191.00
1.
1.

191.00
1.
1.

F

6.58 ***

3.73 **

7.50 ***

2.79 *
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De statistische analyse van deze meetresultaten heeft geleid tot de volgende
bevindingen:
• Bij de voormeting scoort de E-groep significant lager dan de V-groep 

(t = -2.36, df = 249, p = .019). 
• In de V-groep scoren de leerlingen bij de nameting significant lager dan

bij de voormeting (t = 2.45, df = 86, p = .017).

Verschillen tussen de jongens en de meisjes
Afbeelding 10.7 laat grafisch de resultaten zien van de gemiddelde
schaalscores betreffende de schaal Extrinsieke motivatie.

AFBEELDING 10.7
EXTRINSIEKE MOTIVATIE, VERSCHILLEN TUSSEN DE JONGENS EN DE

MEISJES

Analyse van deze gegevens brengt het volgende aan het licht: 
• Binnen de E-groep scoren de jongens bij de voormeting significant

hoger dan de meisjes (t = 3.16, df = 135, p = .002). 
• De jongens van de V-groep scoren bij de nameting significant lager dan

bij de voormeting (t = 2.40, df = 39, p = .021).
• De meisjes van de E-groep scoren bij de tussen- en de nameting

significant hoger dan bij de voormeting (Vm Tm: t = -2.30, df = 65,
p = .025; Vm Nm: t =  -3.07, df = 65, p ≤ .025).

• Bij de nameting scoren de jongens van de E-groep significant hoger
dan de jongens van de V-groep (t = 2.20, df = 108, p = .030).
Bij de voormeting scoren de meisjes van de E-groep significant lager
dan de meisjes van de V-groep (t = -2.91, df = 120, p = .004).
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Verschillen tussen de leerlingen die biologie wél en die biologie
niet in het vakkenpakket voor het eindexamen kiezen

Afbeelding 10.8 is de grafische weergave van de gemiddelde schaalscores bij
de verschillende metingen betreffende de extrinsieke motivatie van de
leerlingen die biologie wel en de leerlingen die biologie niet in het
vakkenpakket kiezen.

AFBEELDING 10.8
EXTRINSIEKE MOTIVATIE, VERSCHILLEN TUSSEN DE LEERLINGEN DIE

WEL EN DIE GEEN BIOLOGIE KIEZEN

Naar aanleiding van de analyses van de gemiddelde schaalscores kan worden
vastgesteld dat de leerlingen van de V-groep die geen biologie in het pakket
kiezen, bij de voormeting in vergelijking met de andere groepen leerlingen
significant hoger scoren (t varieert tussen -2.57 en 2.22, df varieert tussen 
95 en 100, p ≤ .029). Bij de nameting scoort deze groep in vergelijking met
de voormeting significant lager (t = 2.06, df = 28, p = .049).
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PERSOONLIJKHEIDSKENMERKEN ALS VOORSPELLERS VAN
MOTIVERENDE FACTOREN

In tabel 10.7 zijn de gemiddelde schaalscores, standaarddeviaties en de laagst
en hoogst behaalde score aangegeven van de persoonlijkheidskenmerken
Extraversie, Zorgvuldigheid en Emotionele stabiliteit.  

TABEL 10.7  
STATISTISCHE GEGEVENS PERSOONLIJKHEIDSDIMENSIES.
AANTAL LEERLINGEN (N), GEMIDDELDE SCHAALSCORES (M), 
STANDAARDDEVIATIE (SD), LAAGSTE SCORE (MIN), 
HOOGSTE SCORE (MAX).

De proportie van de variantie in de motiverende factoren die wordt verklaard
door de persoonlijkheidskenmerken is bepaald door het uitvoeren van
multipele regressies met de drie dimensies als predictoren. Als afhankelijke
variabelen zijn de gemiddelde scores van de schalen intrinsieke motivatie, belang
voor vervolgstudie/beroep, leergierigheid en interesse en extrinsieke motivatie bij de
voor- en de nameting gebruikt. De ENTER-procedure is toegepast om de
individuele bijdrage van de drie voorspellers vast te kunnen stellen. In tabel
10.8 wordt het resultaat van de regressieanalyses weergegeven.
De proporties verklaarde variantie (R2) zijn in het algemeen erg laag, met
uitzondering van de motiverende factor Leergierigheid en interesse bij de
nameting (12%). Verder is in de tabel te zien, dat met betrekking tot de
motivatie voor het vak biologie de persoonlijkheidsdimensies Zorgvuldigheid
en Extraversie een rol spelen. Vooral een relatief hoge score op de dimensie
Zorgvuldigheid gaat gepaard met een relatief hoge score op de factor Intrinsieke
motivatie en in het bijzonder de daaronder vallende factor Leergierigheid en
interesse, zowel in het begin als aan het einde van het schooljaar. 

PERSOONLIJKHEIDSKENMERKEN

Extraversie  236 3.59 .71 1.60 5.00
Zorgvuldigheid  232 3.28 .73 1.20 5.00
Emotionele stabiliteit 231 3.63 .62 1.50 5.00

DIMENSIE  N M SD Min Max

TABEL

10.7
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10.7
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Wat de factor Extrinsieke motivatie betreft, komt tegen het einde van het
schooljaar een relatie met de dimensies Extraversie en Zorgvuldigheid in beeld.

TABEL 10.8
BÈTAGEWICHTEN VAN DRIE PERSOONLIJKHEIDSKENMERKEN ALS

VOORSPELLERS VAN MOTIVERENDE FACTOREN

 Vm    Nm Vm    Nm Vm    Nm   Vm      Nm 
Extraversie      .14      .14    .10       .17*

Zorgvuldigheid    .20**     .24***    .15**      .22***     .32**        .14*

Emotionele 
       stabiliteit     -.10     -.11     -.07       -.12

R2  .04     .08  .02     .04  .05     .12    .00       .05
F 3.29*     5.68***           1.85    2.76*   4.01**    8.82***    .08      3.48*

 

Gewichten tussen -.05 en .05 zijn weggelaten.

Intrinsieke
motivatie

Extrinsieke
motivatie

Leergierigheid
en

interesse

Belang
vervolgopleiding/

beroep

* p ≤ .05; ** p ≤ .01; *** p ≤ .001.

TABEL

10.8
TABEL

10.8
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10.4 CONCLUSIES 

CONCLUSIES NAAR AANLEIDING VAN DE ONDERZOEKSVRAGEN

Onderzoeksvraag 1
In welke mate is er in het begin van het schooljaar bij de 4-vwo-leerlingen sprake
van intrinsieke en extrinsieke motivatie voor het vak biologie?

In het begin van het schooljaar zijn de 4-vwo-leerlingen redelijk intrinsiek
gemotiveerd voor het vak biologie. Het betreft hier zowel het belang van het
vak voor een vervolgstudie of een toekomstig beroep als leergierigheid en
persoonlijke interesse in het vak, de twee factoren die onderdeel uitmaken
van de intrinsieke motivatie. De extrinsieke motivatie die zich uit in
gerichtheid op presteren en goede cijfers halen voor het vak biologie, is bij
de 4-vwo-leerlingen in verhouding tot de intrinsieke motivatie aanmerkelijk
sterker.  

Onderzoeksvraag 2
Welke veranderingen in motivatie voor het vak biologie treden bij de 
4-vwo-leerlingen op in de loop van het schooljaar?

In de loop van het schooljaar neemt bij de 4-vwo-leerlingen de intrinsieke
motivatie voor het vak biologie af. Deze verandering heeft betrekking op
zowel het belang van het vak voor een vervolgstudie of een toekomstig
beroep als op leergierigheid en persoonlijke interesse in het vak. De
extrinsieke motivatie verandert niet substantieel. 
Tussen de intrinsieke en extrinsieke motivatie is er aan het einde van het
schooljaar een niet sterke maar wel significante positieve correlatie
(correlatiecoëfficiënt = .15, p = .027), waaruit kan worden geconcludeerd
dat de relatief sterk intrinsiek gemotiveerde 4-vwo-leerlingen wat meer
belang zijn gaan hechten aan presteren.
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Onderzoeksvraag 3
Zijn er betreffende de motiverende factoren voor het vak biologie verschillen
waarneembaar tussen de 4-vwo-leerlingen van de E- en de V-groep? 

In het begin van het schooljaar zijn de leerlingen van de E-groep wat
leergieriger en meer geïnteresseerd in het vak biologie dan de leerlingen van
de V-groep. Aan het einde van het schooljaar is dit verschil verdwenen, met
dien verstande dat zowel in de E- als de V-groep de leergierigheid en
interesse voor het vak zijn verminderd. In de E-groep treedt deze verandering
op in de loop van het derde trimester. 
In het begin van het schooljaar zijn de leerlingen van de V-groep wat sterker
gericht op presteren dan de leerlingen van de E-groep. Aan het einde van het
schooljaar geven beide groepen blijk van een even sterke extrinsieke
motivatie, doordat het willen presteren binnen de V-groep een minder
belangrijke rol is gaan spelen.

Onderzoeksvraag 4
Zijn er betreffende de motivatie voor het vak biologie verschillen tussen de jongens
en de meisjes en zijn er anderzijds betreffende de motivatie voor het vak biologie
verschillen tussen de leerlingen die biologie wél en die biologie niet in het
vakkenpakket voor het eindexamen kiezen (situatie vóór de Tweede Fase)?  

Verschillen tussen de jongens en de meisjes
Het hele schooljaar is de intrinsieke motivatie van de meisjes voor het vak
biologie aanzienlijk sterker dan die van de jongens, wat geldt voor beide
intrinsieke factoren. Daarnaast blijft de intrinsieke motivatie van de meisjes
het hele schooljaar op hetzelfde niveau. Bij de jongens vermindert de
intrinsieke motivatie vooral als gevolg van teruglopende leergierigheid en
interesse in het vak. 
In het begin van het schooljaar zijn de meisjes van de E-groep minder sterk
gericht op presteren dan de jongens van deze groep. Terwijl er bij de jongens
van de E-groep in de loop van het schooljaar niets verandert, neemt bij de 
E-groep-meisjes de extrinsieke motivatie toe tot hetzelfde niveau als dat van
de jongens. In de V-groep worden in de loop van het schooljaar juist de
jongens minder extrinsiek gemotiveerd, terwijl er bij de V-groep-meisjes
weinig verandert.
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Verschillen tussen de leerlingen die biologie wél en die biologie
niet in het vakkenpakket voor het eindexamen kiezen

De leerlingen die biologie in het vakkenpakket voor het eindexamen kiezen,
zijn het hele schooljaar aanzienlijk sterker intrinsiek gemotiveerd dan de
leerlingen die biologie niet kiezen. In de loop van het schooljaar blijft de
intrinsieke motivatie van deze groep leerlingen op hetzelfde peil. De
intrinsieke motivatie van de leerlingen die biologie niet kiezen, neemt in de
loop van het schooljaar af. Dit geldt zowel voor het belang van het vak voor
een vervolgstudie of een toekomstig beroep als voor leergierigheid en
interesse.
Wat de extrinsieke motivatie betreft, zijn er in het algemeen geen verschillen
tussen beide groepen leerlingen. Wel blijken de leerlingen van de V-groep die
geen biologie kiezen in het begin van het schooljaar opvallend meer
extrinsiek gemotiveerd te zijn, een verschil dat later, aan het einde van het
schooljaar, is verdwenen.

Onderzoeksvraag 5
Welke interacties doen zich met betrekking tot de motivatie voor het vak biologie
voor tussen de achtergrondkenmerken geslacht en de keuze van het vak in het
eindexamenpakket enerzijds en de onderzoeksconditie anderzijds? 

Er is sprake van interactie tussen de intrinsieke motivatie en het wel of niet
kiezen van het vak biologie in het examenpakket. Dit betekent dat de
waargenomen vermindering van de intrinsieke motivatie in de loop van het
schooljaar vooral voor rekening komt van de leerlingen die geen biologie in
hun eindexamenpakket kiezen, hetgeen geldt voor zowel het belang van het
vak voor een vervolgstudie of toekomstig beroep als leergierigheid en
interesse. Met betrekking tot de leergierigheid en interesse voor het vak
biologie, speelt óók het geslacht een rol: het zijn in het bijzonder de jongens
die geen biologie kiezen die in de loop van het schooljaar minder leergierig
worden en minder interesse hebben in het vak biologie. 
Eveneens is er sprake van interacties tussen de extrinsieke motivatie en de
onderwijsconditie, het geslacht en het wel of niet kiezen van het vak in het
pakket. Zo neemt in de loop van het schooljaar in het bijzonder bij de
leerlingen van de V-groep die geen biologie kiezen de extrinsieke motivatie
af. Dit doet zich echter niet voor binnen de E-groep. Vooral bij de meisjes van
de E-groep neemt de wil om te presteren in de loop van het schooljaar toe,
een verandering die in de V-groep niet plaatsvindt. 
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Onderzoeksvraag 6
Welke relaties tussen persoonlijkheidskenmerken van de 4-vwo-leerlingen en hun
motivatie zijn er betreffende het vak biologie? 

Er is een duidelijke betekenisvolle positieve relatie tussen de
persoonlijkheidsdimensie Zorgvuldigheid en intrinsieke motivatie, vooral
betreffende de intrinsieke factor leergierigheid en persoonlijke interesse voor
het vak biologie aan het einde van het schooljaar. Een relatief hoge mate van
onder andere ordelijk, nauwgezet en efficiënt werken, van
doorzettingsvermogen en betrouwbaarheid gaat samen met een relatief
sterke intrinsieke motivatie. Aan het einde van het schooljaar speelt deze
dimensie eveneens een rol bij de extrinsieke motivatie. 
Ook komt aan het einde van het schooljaar een positieve relatie tussen de
persoonlijkheidsdimensie Extraversie en de extrinsieke motivatie naar voren. 

CONCLUSIES SAMENGEVAT

• In het begin van het schooljaar zijn de 4-vwo-leerlingen voor het vak
biologie redelijk intrinsiek en vrij sterk extrinsiek gemotiveerd. 

Intrinsieke motivatie voor het vak biologie
• In de loop van het schooljaar neemt bij de 4-vwo-leerlingen de

intrinsieke motivatie voor het vak biologie af, hetgeen betrekking heeft
op zowel het belang van het vak voor een vervolgstudie of een
toekomstig beroep als op de leergierigheid en persoonlijke interesse
voor het vak. Deze vermindering komt vooral voor rekening van de
leerlingen die geen biologie kiezen in hun eindexamenpakket. Wat de
leergierigheid en interesse betreft, speelt óók het geslacht een rol: het
zijn in het bijzonder de jongens die geen biologie kiezen die in de
loop van het schooljaar minder leergierig worden en minder interesse
hebben in het vak biologie. 

• Tussen de E- en de V-groep zijn er geen bijzondere verschillen. Wel
blijken in het begin van het schooljaar de leerlingen van de E-groep wat
leergieriger te zijn en wat meer interesse te hebben in het vak biologie
dan de leerlingen van de V-groep. Aan het einde van het schooljaar is
dit verschil verdwenen, omdat binnen de E-groep in zijn algemeenheid
de intrinsieke motivatie in het derde trimester is verminderd, hoewel
óók binnen de V-groep de leergierigheid en interesse voor het vak
tegen het einde van het schooljaar zijn afgenomen. 
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• In het algemeen zijn de meisjes uit 4 vwo sterker intrinsiek
gemotiveerd voor het vak biologie dan de jongens. Het niveau van hun
intrinsieke motivatie verandert in de loop van het schooljaar niet,
terwijl die van de jongens afneemt. 

• De 4-vwo-leerlingen die biologie in het vakkenpakket voor het
eindexamen kiezen, zijn sterker intrinsiek gemotiveerd dan de
leerlingen die biologie niet kiezen. Het niveau van de intrinsieke
motivatie van de eerste groep verandert in de loop van het schooljaar
niet; de intrinsieke motivatie voor het vak biologie van de tweede
groep neemt sterk af. 

Extrinsieke motivatie voor het vak biologie
• Ondanks dat in de loop van het schooljaar de wil om voor het vak

biologie te presteren in zijn totaliteit niet substantieel verandert,
treden er binnen verschillende subgroepen toch enkele opmerkelijke
veranderingen op. Zo blijkt dat de leerlingen van de V-groep in het
begin van het schooljaar wat sterker zijn gericht op presteren dan de
leerlingen van de E-groep. Aan het einde van het schooljaar is dit
verschil verdwenen, hetgeen vooral voor rekening komt van de 
V-groep-leerlingen die geen biologie kiezen in het vakkenpakket.
Juist de meisjes van de E-groep, die in het begin van het schooljaar
goed presteren voor het vak biologie wat minder belangrijk vinden 
dan de jongens, willen daarentegen in de loop van het schooljaar 
beter presteren.

Persoonlijkheidskenmerken en motivatie voor het vak biologie
• De 4-vwo-leerlingen die ordelijk en nauwgezet werken zijn relatief

sterk intrinsiek gemotiveerd voor het vak biologie, waarbij vooral
leergierigheid en interesse naar voren komen. Ook willen deze
leerlingen aan het einde van het schooljaar in meerdere mate dan
voorheen voor het vak biologie goede cijfers halen. 
De leerlingen die assertief en zelfverzekerd zijn, blijken tegen het
einde van het schooljaar wat meer extrinsiek gemotiveerd te zijn voor
het vak biologie dan eerder in het schooljaar. 
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11.1 INLEIDING

ALGEMEEN

Aangenomen wordt dat leerlingen van 4 vwo persoonlijke opvattingen
hebben over de aard en betekenis van het vak biologie, de wijze waarop het
vak het beste kan worden aangepakt en geleerd (vakgebonden leerconcepties
over de wenselijkheid van bepaalde leeractiviteiten en -strategieën in
verschillende leersituaties) en de rol van de docent daarbij. Deze opvattingen
en overtuigingen zijn elementen van hun subjectieve leertheorieën (vergelijk
Lodewijks & Van der Sanden, 1996, Van der Sanden, 1997 en Van der Sanden
e.a., 2000). Ze zijn mede bepalend voor de kwantiteit en kwaliteit van de
uitgevoerde leeractiviteiten en gebruikte leerstrategieën en dragen in hoge
mate bij aan de wijze waarop leerlingen het eigen leerproces betreffende het
vak biologie inrichten. 

Onderzoeksresultaten die inzicht verschaffen in het belang van verschillende
aspecten van de subjectieve leertheorieën hebben bijna altijd betrekking op
studenten in het Hoger Onderwijs (zie Van Rossum & Schenk, 1984, Vermunt,
1992 en Floris, 1996) of Middelbaar Beroepsonderwijs (zie Lodewijks e.a.,
1996 en Slaats, 1999), waarbij algemene leerconcepties centraal staan. Deze
algemene leerconcepties blijken goede voorspellers te zijn van de
leeractiviteiten die worden ondernomen. Studenten met constructief
georiënteerde leerconcepties verrichten relatief meer zelfregulerende
activiteiten en geven blijk van een meer betekenisvolle aanpak dan studenten
met leerconcepties die overwegend op reproductie zijn gericht. 

U
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De laatstgenoemden hebben in het algemeen een sterkere voorkeur voor
externe sturing en een min of meer oppervlakkige studie-aanpak. 

Onderzoek naar vakgebonden leerconcepties heeft betrekkelijk weinig
plaatsgevonden. Prosser e.a. (1996) voerden bij eerstejaars studenten van de
universiteit van Sydney onder andere een onderzoek uit naar hun
opvattingen over de aanpak van het vak natuurkunde. Zij vonden dat
ongeveer driekwart van de proefpersonen een nogal simpele kijk had op 
de studie voor het vak natuurkunde: vooral aanleg en hard werken op een
oppervlakkige reproductieve manier zou volgens de ondervraagden tot
succes leiden. Weinig studenten gaven blijk van een meer op diepgang
georiënteerde aanpak om de fysische wereld om hen heen te begrijpen.
Prosser e.a. merkten terecht op dat dergelijke uitkomsten consequenties
dienden te hebben voor de inrichting van het onderwijsleerproces.
Opvattingen van de studenten over het vak natuurkunde zouden alleen in
een beoogde richting (onder andere meer diepgang bij de studie) kunnen
veranderen door substantiële aanpassing van de leeromgeving. 
Eerder had Schoenfeld (1985) er zich over verbaasd dat studenten met
betrekking tot het oplossen van wiskundeproblemen zo nu en dan meer
handelden onder invloed van vaak verkeerde opvattingen dan vanuit hetgeen
door de docent als juist was aangegeven. Ook hij was van mening dat
aandacht diende te worden geschonken aan het ontwikkelen van relevante
opvattingen bij studenten, in zijn geval betreffende het oplossen van
wiskundeproblemen. 
In het Voortgezet Onderwijs zijn vakgebonden leerconcepties van leerlingen
nog nauwelijks onderzocht. Wel gaven onderbouwleerlingen blijk van weinig
ontwikkelde en nogal diffuse algemene leerconcepties (Klatter, 1995;
Boekaerts e.a., 1997).

Om goed leren te kunnen ondersteunen, is het belangrijk kennis te hebben
van de opvattingen van 4-vwo-leerlingen over de aard en betekenis van het
vak biologie, de aanpak van de studie voor het vak en de rol van de docent
daarbij. Deze persoonlijke opvattingen en overtuigingen betreffende het vak
biologie zijn in hoge mate mede bepalend voor het inrichten en uitvoeren
van het eigen leerproces. In deze deelstudie worden de genoemde aspecten
van de biologiegebonden subjectieve leertheorieën van de 4-vwo-leerlingen
in kaart gebracht. 
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ONDERZOEKSVRAGEN

Aansluitend bij de centrale vraagstelling zijn de volgende onderzoeksvragen
geformuleerd voor de studie die hier wordt gepresenteerd: 
1 Welke opvattingen hebben de leerlingen van 4 vwo in het begin van

het schooljaar over:
•de aard en betekenis van het vak biologie,
•de aanpak van de studie voor het vak biologie,
•de rol van de biologiedocent tijdens het onderwijsleerproces?

2 Welke veranderingen in de opvattingen betreffende het vak biologie
treden bij de 4-vwo-leerlingen op in de loop van het schooljaar?

3 Zijn er met betrekking tot de opvattingen over het vak biologie
verschillen waar te nemen tussen de 4-vwo-leerlingen van de E- en de
V-groep? 

4 Zijn er betreffende de opvattingen over het vak biologie verschillen
tussen de jongens en de meisjes en zijn er anderzijds betreffende de
opvattingen over het vak biologie verschillen tussen de leerlingen die
biologie wél en die biologie niet in het vakkenpakket voor het
eindexamen kiezen (situatie vóór de Tweede Fase)?  

5 Welke interacties met betrekking tot de opvattingen over het vak
biologie doen zich voor tussen de achtergrondkenmerken geslacht en
de keuze van het vak in het eindexamenpakket enerzijds en de
onderzoeksconditie anderzijds? 

6 Welke relaties zijn er tussen persoonlijkheidskenmerken van de 
4-vwo-leerlingen en hun opvattingen betreffende het vak biologie? 

11.2 METHODE

CONSTRUCTIE OPEN-VRAGEN-LIJST

Om zicht te krijgen op de opvattingen van de 4-vwo-leerlingen met
betrekking tot het vak biologie werd gekozen voor het construeren van een
lijst met open vragen. Open vragen hebben het voordeel dat leerlingen
minimaal worden gestuurd, waardoor er meer informatie kan worden
verkregen dan met gesloten vragen. Noch in de praktijk, noch in de literatuur
waren bruikbare aanknopingspunten, ideeën of hints te vinden om relevante
open vragen te formuleren. Daarom werd in samenwerking met twee
studenten van de Katholieke Universiteit Brabant in het kader van hun
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afstudeeropdracht een pilotstudy uitgevoerd om een aantal open vragen te
toetsen op hun bruikbaarheid voor het verzamelen van gegevens over de
aard en inhoud van de biologiegebonden subjectieve leertheorieën van havo-
en vwo-bovenbouwleerlingen (Van Amelsvoort & Wispelweij, 1997).
Eerst werden tien leerlingen geïnterviewd om een indruk te krijgen van de
geschiktheid van verschillend geformuleerde open vragen. Vervolgens werd
een lijst met 16 open vragen samengesteld die door 60 bovenbouwleerlingen
schriftelijk werd uitgewerkt. Na evaluatie aan de hand van de
leerlingenantwoorden bleek dat 13 van de 16 vragen voor de leerlingen
begrijpelijk en eenduidig waren en relevante informatie opleverden. Deze
evaluatie en het commentaar van de onderzoekers op de afzonderlijke vragen
gaven voldoende aanwijzingen om een lijst met elf open vragen (zie bijlage
C) te construeren met de volgende onderliggende structuur:

• Opvattingen over de aard en betekenis van het vak biologie (vraag 1 t/m 4)
•Leerresultaten gericht op het vak
•Leerresultaten niet specifiek op het vak gericht
•Beklijven van biologische kennis
•Transfer

• Opvattingen over de aanpak van de studie voor het vak biologie (vraag 5 t/m 8)
•Uitvoeren van leeractiviteiten
•Persoonlijk te ondernemen actie bij problemen met leerstof
•Hulp aan medeleerling bij problemen met leerstof of aanpak

• Opvattingen over attributie (vraag 10)
• Opvattingen over de leeromgeving (vraag 9 en 11)

•Rol van de biologiedocent tijdens het onderwijsleerproces
•Materialen/hulpmiddelen

CATEGORIEËNSYSTEEM 

Het invullen van de lijst met elf open vragen door 251 leerlingen leverde
bijzonder veel en gevarieerde informatie op. Om de antwoorden van de
leerlingen te kunnen plaatsen, is een categorieënsysteem ontwikkeld. Daar dit
categorieënsysteem de basis is voor het interpreteren van de resultaten zoals
die in paragraaf 11.3 worden weergegeven, wordt in het volgende gedeelte van
deze paragraaf niet alleen de constructieprocedure beschreven, maar worden
ook de voor deze deelstudie relevante onderdelen van het systeem integraal
gepresenteerd met het oog op een goede beeldvorming van de inhoud.
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Ontwikkelingsprocedure
Door benoeming, ordening en clustering van een groot aantal antwoorden of
uitspraken van leerlingen is fenomenografisch een categorieënsysteem
ontwikkeld. Daarbij is de volgende procedure gevolgd:

Fase 1: ontstaan van de eerste en tweede versie
Van 50 willekeurige leerlingen zijn alle uitspraken op afzonderlijke kaartjes
afgedrukt, zodat er vrijelijk mee kon worden geschoven. Per vraag werden de
uitspraken die qua formulering en inhoud overeenkwamen door de
onderzoeker bij elkaar gelegd, waarna de gevonden categorie werd
benoemd. Deze eerste versie werd ter beoordeling voorgelegd aan
verschillende personen waaronder twee collega-biologiedocenten, hetgeen na
overleg heeft geleid tot een bijgestelde tweede versie.

Fase 2: de derde versie
Vervolgens is de tweede versie van het categorieënsysteem voorgelegd aan
een qua achtergrond en leeftijd gemengd gezelschap van vijf personen, met
als enige overeenkomst dat elk op een of andere manier in relatie stond met
onderwijs, variërend van student tot werkzaam in het onderwijs. De opdracht
was om de bijgevoegde losse kaartjes met de uitspraken van de leerlingen te
plaatsen in het gegeven categorieënsysteem. Ongeveer 93% van de (510)
uitspraken werd door deze personen in het systeem geplaatst zoals de
onderzoeker dat had gedaan. Over de overgebleven uitspraken waren de
meningen verdeeld. Na overleg met de desbetreffende personen bleek het
overgrote deel van deze groep antwoorden vrij gemakkelijk in te passen. In
de enkele gevallen dat de meningen verdeeld bleven, hakte de onderzoeker
de knoop door. Zo ontstond de derde, min of meer definitieve versie die qua
structuur niet afweek van de tweede versie. 
Alhoewel de onderzoeker zich ervan bewust was dat het verwerken van de
meer dan vijfduizend uitspraken die 251 leerlingen tijdens de drie metingen
hadden gegeven wellicht tot aanvullingen zou kunnen leiden, werd toch aan de
hand van deze derde versie begonnen met het verwerken van de uitspraken.
Achteraf bleek structurele aanpassing niet nodig, wel soms enige verfijning.
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Inhoudelijke presentatie
Al snel werd in het kader van deze deelstudie duidelijk dat het verstandig
zou zijn te kiezen voor beperking tot de meest relevante gegevens met
betrekking tot de biologiegebonden subjectieve leertheorieën van de 
4-vwo-leerlingen. Dit betreft de antwoorden op de vragen 1, 5 en 9 (zie
bijlage C), die betrekking hebben op de opvattingen over respectievelijk de
aard en betekenis van het vak biologie (wat er bij biologie wordt geleerd in
brede zin), de aanpak van de studie voor het vak biologie (de wenselijkheid
van bepaalde uit te voeren leeractiviteiten en -strategieën) en de rol van de
biologiedocent tijdens het onderwijsleerproces. 

In de tabellen 11.1, 11.2 en 11.3 wordt het categorieënsysteem weergeven
dat is gebruikt om de uitspraken van de leerlingen te plaatsen, voorafgegaan
door de desbetreffende vraag uit de Open-Vragen-lijst. De benoemde
hoofdcategorieën met de erbij behorende subcategorieën zijn waar nodig
toegelicht en voorzien van voorbeelden (cursief weergegeven).

TABEL 11.1
DE HOOFD- EN SUBCATEGORIEËN MET BETREKKING TOT DE AARD EN

BETEKENIS VAN HET VAK BIOLOGIE, AFGELEID UIT DE ANTWOORDEN

VAN DE LEERLINGEN OP DE VOLGENDE VRAAG: 

De docent die de Studiegids of Schoolgids voor het komende schooljaar
gaat samenstellen, vraagt aan jou een paar zinnige dingen over het vak
biologie op te schrijven. Om je dat wat gemakkelijker te maken, geeft
hij je als voorbeeld de volgende aanwijzingen om te beginnen:
• Bij het vak biologie gaat het erom dat ...........
• Je leert bij het vak biologie vooral dat je .......
• Je leert bij het vak biologie vooral hoe je ...... 
Schrijf minstens drie “dingen” op over het vak biologie die volgens jou
zó belangrijk zijn dat ze in de Studiegids thuishoren.
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1 Natuur/milieu
2 Levende wezens/het leven
3 Mens/menselijk lichaam
4 Planten
5 Dieren

Antwoorden zoals bij biologie gaat het erom, dat je meer te
weten komt over de natuur/het milieu of dat je begrijpt hoe de
natuur in elkaar zit; je leert bij biologie hoe alles in de natuur
functioneert; bij biologie gaat het over levende wezens of bij
biologie leer je hoe het menselijk lichaam in elkaar zit, zijn in
deze vijf categorieën geplaatst.

6 Thema’s
Een aantal leerlingen noemt een bepaald thema, zoals
voortplanting, erfelijkheidsleer of mens en milieu.

7 Onderlinge samenhang
Als een leerling aangeeft dat het belangrijk is inzicht/begrip te
krijgen van de onderlinge samenhang van biologische structuren,
verschijnselen en processen, dan is het antwoord hier geplaatst,
bijvoorbeeld je leert bij biologie begrijpen hoe de dingen met
elkaar in verband staan; bij biologie gaat het erom, dat je leert
wat de samenhang is tussen de mens en het ecosysteem, dat je
de samenhang in de natuur gaat begrijpen of dat je een bepaald
inzicht ontwikkelt door hetgeen je allemaal geleerd hebt.

8 Samenhang algemeen
In deze categorie zijn de uitspraken geplaatst waarin het opdoen
van biologische kennis in zijn algemeenheid wordt aangegeven,
zoals dat je wat meer te weten komt over biologie; dat je er van
alles leert over allerlei onderwerpen; dat je allerlei dingen over
biologie te weten komt of de wereld om je heen ontdekken. Als
leerlingen spreken over het krijgen van inzicht, het begrijpen,
zonder verdere specificatie, zoals bijvoorbeeld dat je de
leerstof/de dingen begrijpt, zijn dergelijke uitspraken eveneens in
deze categorie geplaatst.
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Een relatief zeer klein aantal leerlingen maakt opmerkingen over attitudes
(zoals respect leren krijgen voor het leven), nut van het vak, opzet van de
biologielessen of affectieve waarden (biologie is een leuk vak). Deze gegevens
worden in deze deelstudie dan ook verder buiten beschouwing gelaten.    

9 Algemeen
Deze categorie bevat de antwoorden waaruit blijkt dat de 
leerling wel denkt aan de aanpak van het vak, maar geen
concrete aspecten of vaardigheden noemt. Voorbeelden: hoe je
het vak leert; de manier van werken; de les/leermethode; de
aanpak van de stof.

10 Omgaan met informatie
11 Omgaan met materiaal/apparaten (microscoop,

practicum/levend materiaal)
12 Gegevens interpreteren (conclusies trekken)
13 Informatie overbrengen (maken van een verslag)
14 Onderzoek uitvoeren (practica/projecten/werkstukken)
15 Standpunten beargumenteren (wat wel en niet kan bij

genetische modificatie)
16 Specifiek biologisch redeneren

In deze categorie gaat het om de vaardigheid om biologische
structuren, verschijnselen en processen op verschillende niveaus
met elkaar in verband te kunnen brengen en te kunnen
“systeemdenken” (het geheel is meer dan de afzonderlijke
onderdelen). Uitspraken in de trant van bij biologie gaat het
erom dat je de samenhang kunt vinden, dat je de samenhang
tussen allerlei onderwerpen leert beredeneren of uit kunt leggen
of dat je jezelf kunt plaatsen in een groter geheel zijn hier
geplaatst.

17 Zelfstandig werken
Alle antwoorden waarin leerlingen expliciet over zelfstandig
werken spreken, zijn hier ondergebracht.

18 Zelfstandigheid
Hier zijn niet alleen de opmerkingen ondergebracht waarin
leerlingen expliciet spreken over zelfstandigheid, zoals meer
zelfstandigheid of je leert bij biologie meer zelfstandig te
worden, maar ook andere omschrijvingen die met dit concept
hebben te maken zoals dat je zelf je zaken regelt, dat je
zelfstandig met de leerstof omgaat of zelfstandig te werk gaat.

19 Samenwerken
20 Plannen 
21 Proces bewaken

Goed bijhouden wat je doet of alles op tijd laten controleren,
anders kom je in de problemen.
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TABEL 11.2
DE HOOFD- EN SUBCATEGORIEËN MET BETREKKING TOT DE AANPAK

VAN DE STUDIE VOOR HET VAK BIOLOGIE, AFGELEID UIT DE

ANTWOORDEN VAN DE LEERLINGEN OP DE VOLGENDE VRAAG:

Of het nu gaat om bijvoorbeeld het vak engels, wiskunde of tekenen,
elk vak heeft zijn eigen manier van aanpakken om het onder de knie te
krijgen.
Wat is volgens jou een goede manier om het werken en leren, dus de
studie voor het vak biologie, aan te pakken?

Veel leerlingen geven aan dat ze voorafgaand aan de door hen genoemde
vaardigheid of vaardigheden beginnen met het lezen van de tekst, de
paragraaf of het boek, waarna wordt afgesloten met leren voor het proefwerk,
het vanzelfsprekende begin en einde van het verwerkingsproces. Deze
activiteiten zijn dan ook buiten beschouwing gelaten bij het plaatsen van
uitspraken in de nu volgende categorieën

1 Verborgen aanpak
In deze categorie zijn de antwoorden geplaatst zoals lezen en
leren; je moet het begrijpen; lezen tot ik het begrijp; huiswerk
maken en goed leren; eerst werken, dan leren; tekst lezen en tot
je door laten dringen; goed/hard leren; alles leren tot je het goed
begrijpt; zorgen dat je het snapt; een paar keer goed doorlezen;
goed studeren.

2 Vragen/opdrachten maken
Alle antwoorden waarin leerlingen aangeven dat ze de leerstof
verwerken door het maken van de vragen en opdrachten uit het
boek of door het boek te volgen zijn in deze categorie gezet. 

Uit dergelijke uitspraken is niet af te leiden hoe de leerling het vak
aanpakt, of er sprake is van een min of meer oppervlakkige aanpak
(de ervaring leert, dat er inderdaad leerlingen zijn die zich beperken
tot een paar keer de tekst doorlezen en voor een proefwerk alles erin
stampen) of dat er toch allerlei activiteiten worden ontplooid die op
diepgang zijn gericht.
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3 Onderzoek uitvoeren
In deze categorie gaat het om de antwoorden waarin wordt
gesproken over het uitvoeren van onderzoek door middel van
practica, projecten of het maken werkstukken.

4 Specifiek biologisch redeneren
Als leerlingen in hun antwoord laten blijken dat het voor hen als
onderdeel van hun verwerkingsproces belangrijk is allerlei dingen
met elkaar in verband te brengen, zoals alles in een groot
verband zien of verbanden leggen tussen de dingen, dan zijn
deze uitspraken hier  geplaatst.

ALGEMEEN

5 Zelfstandig werken
In deze categorie gaat het om het expliciet noemen van
zelfstandig werken.

6 Zelfstandigheid
Het gaat hier om uitspraken waarin leerlingen laten merken dat
zelfstandigheid of zelfstandiger worden een rol speelt.

7 Samenwerken
Niet alleen het expliciete samenwerken, maar ook uitspraken
zoals onduidelijkheden bespreken in je groep, samen de leerstof
bespreken of samen met anderen aan een taak werken zijn hier
geplaatst. 

COGNITIEF

8 Herhalen/memoriseren
Hier gaat het naast herhalen van de leerstof of vaak herhalen,
ook om antwoorden zoals van buiten leren, erin stampen,
samenvattingen of schema’s (van buiten) leren of kunnen
navertellen.

9 Structureren (samenvattingen maken, schema’s maken)
10 Selecteren

In deze categorie gaat het om het onderscheiden van hoofd- en
bijzaken, zoals begrippenlijst maken, opschrijven wat belangrijk
is of aantekeningen maken.

11 Concretiseren
Als leerlingen aangeven dat ze concrete voorstellingen of
voorbeelden in de praktijk zoeken, zijn de antwoorden hier
gezet.

12 Toepassen
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ZELFREGULEREND (META-COGNITIEF)

13 Plannen
14 Proces bewaken

Als leerlingen op een of andere manier aangeven dat ze hun
werk in de gaten houden door alles goed bij te houden of te
zorgen dat je op tijd begint zijn de antwoorden hier geplaatst.

15 Toetsen
Uitspraken waaruit blijkt dat leerlingen zelf controleren of
leerstof voldoende wordt begrepen, zijn in deze categorie gezet,
bijvoorbeeld jezelf testen met de opgaven of uitzoeken hoe het
zit en dan kijken of je de vragen kunt maken.

16 Bijsturen
In deze categorie gaat het om antwoorden waarin leerlingen
aangeven dat ze naar aanleiding van problemen een bepaalde
actie ondernemen, zoals vragen stellen als dat nodig is of
verbeteren en fouten analyseren.

AFFECTIEF

17 Concentreren
Een aantal leerlingen vindt een belangrijk onderdeel van hun
verwerkingsproces goed opletten, goed meedoen in de les.
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1 Uitleggen
In deze categorie zijn alle antwoorden geplaatst waarin
leerlingen spreken over uitleggen, behandelen of doornemen
van zowel leerstof als bijvoorbeeld practica.

2 Demonstreren
Als uit de antwoorden blijkt dat leerlingen het belangrijk vinden
dat de docent de abstracte leerstof concreet maakt met behulp
van video’s, modellen, levend of dood materiaal (planten
bekijken, het skelet), het uitvoeren van een experiment/proefje of
het organiseren van een excursie (de natuur in trekken), dan zijn
die hier ondergebracht.

3 Cognitieve bewerkingen aanbieden
Hier gaat het om het aanbieden van aantekeningen,
samenvattingen, schema’s, voorbeelden, toepassingen,
opsommingen van de belangrijkste punten uit een hoofdstuk of
uitwerking van vragen en opdrachten.

4 Controleren
Als leerlingen expliciet spreken over controleren of nakijken van
gemaakte vragen en opdrachten en controleren of leerstof wordt
beheerst, zoals overhoren of het is begrepen; vragen stellen (aan
de leerling); vragen (gezamenlijk) nakijken; huiswerk controleren
zijn de uitspraken hier ondergebracht.

5 Practica geven
In deze categorie zijn alle antwoorden geplaatst waaruit blijkt
dat het om het geven van een practicum(les) gaat. 
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TABEL 11.3
DE HOOFD- EN SUBCATEGORIEËN MET BETREKKING TOT DE ROL VAN

DE BIOLOGIEDOCENT TIJDENS HET ONDERWIJSLEERPROCES, AFGELEID

UIT DE ANTWOORDEN VAN DE LEERLINGEN OP DE VOLGENDE VRAAG:

Tijdens de biologielessen zal ook de vakdocent allerlei activiteiten
ontplooien. 
Schrijf minstens drie activiteiten op die volgens jou zó belangrijk zijn
dat de vakdocent ze tijdens de biologielessen dient uit te voeren.
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6 Leerstof bespreken
Hier gaat het om antwoorden waarin leerlingen aangeven dat de
docent op een of andere manier de leerstof (in kleine groep of
klassikaal) achteraf bespreekt (leerlingen maken duidelijk een
onderscheid tussen bespreken en het uitleggen van categorie 1),
bijvoorbeeld de vragen en opdrachten bespreken; vragen laten
stellen; vragen beantwoorden; de stof bespreken;
huiswerk/proefwerk bespreken; een besprekingsles (dit laatste is
een exclusieve activiteit voor de experimentele groep). Er is
sprake van een evaluatief aspect.

7 Werkzaamheden bespreken
Een aantal leerlingen geeft aan dat de docent niet alleen dient
na te lopen of werkzaamheden zijn uitgevoerd, maar ook of ze
goed zijn uitgevoerd. Naast dergelijke antwoorden zijn hier ook
de opmerkingen geplaatst die te maken hebben met het
nabespreken van de projecten en het aftekenen van de
leerstofblokken (twee activiteiten die exclusief in de
experimentele groep aan de orde zijn geweest), omdat daarbij
juist de uitgevoerde werkzaamheden worden besproken. 

8 Zelfstandigheid bevorderen
Alle antwoorden waaruit blijkt dat leerlingen vinden dat de
docent ervoor dient te zorgen dat ze meer zelfstandig kunnen
opereren, zijn hier ondergebracht: zelf projecten of werkstukken
laten uitvoeren; zelfstandige opdrachten geven; leerlingen meer
zelf laten doen; zelfstandig laten werken.

9 Begeleiden
In deze categorie zijn de antwoorden geplaatst die te maken
hebben met coachen, begeleiden of helpen, zoals leerlingen
ondersteunen in plaats van alles voor te kauwen; luisteren;
praten met leerlingen; helpen als men iets niet begrijpt;
helpen/adviseren bij het uitvoeren van projecten; advies geven
(voor de aanpak); problemen bespreekbaar maken en helpen op
te lossen of termen zoals stimuleren, activeren, motiveren en in
de gaten houden.
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VERWERKEN LEERLINGENANTWOORDEN

Voorbereiding
Alle antwoordbladen van de leerlingen werden gekopieerd. Vervolgens werden
deze kopieën per klas en per meting bij elkaar gelegd en door een andere
persoon dan de onderzoeker op de achterzijde gecodeerd met een willekeurig
cijfer. Vervolgens werden van alle 608 kopieën de persoonsgegevens
verwijderd en werd alles door elkaar gehutseld zoals de kaarten bij het
kaartspel. Tijdens het verwerken van de antwoorden wist de onderzoeker dus
niet op welke leerling, klas, school of meting een antwoordblad betrekking
had. De lijst met de koppeling van de willekeurige cijfers aan klassen en
meetmomenten bleef tot na de definitieve beoordeling van de antwoorden of
uitspraken van de leerlingen voor de onderzoeker geheim. 

Coderen en verwerken
De eerste stap was het coderen van de verschillende subcategorieën van het
systeem. De subcategorie Natuur/milieu bijvoorbeeld die bij vraag 1 hoort,
kreeg de code 1.1 en de subcategorie Structureren bij vraag 5, de code 5.9
(zie tabel 11.1 en 11.2). Daarna werd begonnen om aan de hand van het
categorieënsysteem per vraag elke uitspraak of elk antwoord te beoordelen
en in de juiste subcategorie te plaatsen. In veel gevallen gaven leerlingen een
antwoord dat betrekking had op meerdere subcategorieën. De onderdelen
van een dergelijk antwoord werden dan ook bij de desbetreffende
subcategorieën ondergebracht. De vastgestelde subcategoriecodes werden
aangetekend op de kopieën van de antwoordbladen.
Na afloop van dit intensieve én tijdrovende karwei werden de kopieën en de
persoonsgegevens weer aan elkaar gekoppeld met behulp van de geheime
cijferlijst en de originele antwoordbladen. De kopieën werden voorzien van
het leerlingennummer zoals dat in SPSS was aangegeven. De volgende stap
was het in SPSS aanmaken van een variabele voor elke subcategorie. De
laatste stap was het invoeren van de gegevens in de computer aan de hand
van de codes op de kopieën van de antwoordbladen. Als een uitspraak van
een leerling was ondergebracht in een subcategorie werd dat bij de
desbetreffende variabele in SPSS aangegeven met het cijfer 1. Als bij een
subcategorie niet was gescoord, werd dat aangegeven met een 0. Soms
gaven leerlingen twee of zelfs drie verschillende omschrijvingen die in één
subcategorie thuishoorden, hetgeen werd gescoord met het cijfer 1.
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Toetsen van de beoordeling
Om de interne consistentie van de gecodeerde uitspraken van de leerlingen
te optimaliseren, heeft de onderzoeker na de eerste beoordeling, met een
tussenpauze van steeds ongeveer een maand, nog twee maal alle in de
subcategorieën geplaatste antwoorden de revue laten passeren 
(intra-observer-reliability). De eerste keer werd er een klein aantal fouten 
en vergissingen uitgehaald, de tweede maal is er niets meer veranderd. 
Vervolgens werd een willekeurige steekproef van 50 kopieën zonder
persoonsgegevens voorgelegd aan vier andere personen die niet bij het
onderzoek waren betrokken, met name een onderwijspsychologe, een
hoofddocent onderwijskunde en twee docenten uit het Voortgezet
Onderwijs. De opzet was om te toetsen in hoeverre de uitspraken van de
leerlingen bij de juiste subcategorieën waren ondergebracht door de
onderzoeker (inter-observer-reliability).
Al eerder was gebleken dat het voor een buitenstaander erg moeilijk en
tijdrovend was om leerlingenantwoorden in de bestaande subcategorieën
onder te brengen. Daarom waren op de 50 kopieën van de antwoordbladen
de codes aanwezig die de onderzoeker had aangebracht bij de antwoorden
van de leerlingen en werden de vragen onder de vier medecodeurs verdeeld.
De opdracht aan hen was om aan te geven met welke plaatsing men het niet
eens was door een verbetering en/of aanvulling aan te geven die men in
gedachte had.
Het percentage antwoorden dat zowel door de onderzoeker als door de
externe beoordelaars in dezelfde subcategorieën werd geplaatst, was met
betrekking tot de drie open vragen respectievelijk 96% (153 uitspraken), 98%
(105 uitspraken) en 97% (106 uitspraken). De uitspraken waarover de
beoordelaars met de onderzoeker van mening verschilden, konden na overleg
toch worden geplaatst. In de enkele gevallen dat overeenstemming moeilijker
lag, besliste de onderzoeker.     

NIEUWE VARIABELEN, SCORES EN STATISTISCHE TOETSING

Zoals in de tabellen 11.1, 11.2 en 11.3 is te zien, zijn groepen subcategorieën
samengevoegd tot hoofdcategorieën. Zo maken bijvoorbeeld in tabel 11.1 de
eerst acht subcategorieën onderdeel uit van de hoofdcategorie Biologische
items. Per leerling zijn de gemiddelde scores op de hoofdcategorieën
berekend door de scores op de afzonderlijke subcategorieën op te tellen en
te delen door hun aantal. Deze nieuwe scores met een range van 0 tot 1 zijn
als nieuwe variabele ingevoerd in SPSS. 
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Per afhankelijke variabele is een ANOVA uitgevoerd, waarbij de gegevens van
de voor- en de nameting als within-subjects-factor zijn betrokken. Als
between-subjects-factoren spelen de volgende subgroepen een rol: de E- en
de V-groep, de jongens en de meisjes en de leerlingen die wél en die geen
biologie in hun eindexamenpakket kiezen aan het einde van het schooljaar. 
In deze analyses is nagegaan of er sprake is van significante hoofdeffecten 
(p ≤ .05) en interacties (p ≤ .10).  
Om significante effecten te interpreteren, is voor het vergelijken van de
gemiddelde hoofdcategoriescores van de verschillende subgroepen 
4-vwo-leerlingen per variabele en per meetmoment een t-toets voor
onafhankelijke steekproeven uitgevoerd. Hierbij is aan de hand van de 
F-toets consequent nagegaan of uitgegaan dient te worden van het pooled 
of separate variance estimate-model. Van de gepaarde t-toets is gebruik
gemaakt om per variabele binnen elke onderzoeksgroep de gemiddelde
scores betreffende de verschillende meetmomenten met elkaar te vergelijken. 

11.3. RESULTATEN

OPVATTINGEN OVER DE AARD EN BETEKENIS VAN HET VAK
BIOLOGIE
betreffende Biologische items, Vakspecifieke vaardigheden en
Studievaardigheden

De descriptieve data waarmee verder is gewerkt, zijn in tabel 11.4
aangegeven. 
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METING N M SD Min Max

Vm 137 .184 .15 .00 .50
Tm 136 .064 .12 .00 .50
Nm 135 .052 .09 .00 .50

E-GROEP

Vm 114 .217 .15 .00 .50
Nm   87 .131 .12 .00 .38

E- en V-GROEP
Vm 251 .199 .15 .00 .50
Nm 222 .082 .11 .00 .50

V-GROEP
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TABEL 11.4
STATISTISCHE GEGEVENS VAN DE HOOFDCATEGORIEËN BIOLOGISCHE

ITEMS, VAKSPECIFIEKE VAARDIGHEDEN EN STUDIEVAARDIGHEDEN.
AANTAL LEERLINGEN (N), GEMIDDELDE SCHAALSCORES (M),
STANDAARDDEVIATIE (SD), LAAGSTE SCORE (MIN), HOOGSTE SCORE (MAX),
VOORMETING (VM), TUSSENMETING (TM) EN NAMETING (NM).

General Factorial ANOVA’s 
In tabel 11.5 zijn de resultaten van drie uitgevoerde variantie-analyses
weergegeven met betrekking tot de opvattingen van de 4-vwo-leerlingen
over de aard en betekenis van het vak biologie. De onafhankelijke factoren
zijn: de (onderwijs-)conditie (E- en V-groep), sekse (jongens en meisjes) en
keuze bio (leerlingen die wel en die geen biologie kiezen in het
examenpakket). Alleen significante (hoofd-)effecten en interactie-effecten zijn
weergegeven.
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Vm 137 .040 .07 .00 .38
Tm 136 .065 .08 .00 .25
Nm 135 .081 .08 .00 .25

E-GROEP

Vm 114 .043 .07 .00 .38
Nm   87 .016 .05 .00 .25

E- en V-GROEP
Vm 251 .042 .07 .00 .36
Nm 222 .056 .07 .00 .25

V-GROEP
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Vm 137 .045 .09 .00 .40
Tm 136 .174 .19 .00 .80
Nm 135 .190 .20 .00 .80

E-GROEP

Vm 114 .004 .02 .00 .20
Nm   87 .019 .07 .00 .40

E- en V-GROEP
Vm 251 .026 .15 .00 .40
Nm 222 .124 .11 .00 .80

V-GROEP

METING N M SD Min Max
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TABEL 11.5
GEGEVENS VAN DRIE ANOVA’S MET ALS WITHIN-SUBJECTS-FACTOREN

ACHTEREENVOLGENS BIOLOGISCHE ITEMS, VAKSPECIFIEKE

VAARDIGHEDEN EN STUDIEVAARDIGHEDEN MET TWEE NIVEAUS (VOOR-
EN NAMETING). 
WEERGEGEVEN ZIJN DE SUMS OF SQUARES (SSQ), VRIJHEIDSGRADEN (df), 
F-WAARDEN EN DE VOLGENDE SIGNIFICANTIES: 
* P ≤ .10; ** P ≤ .05; *** P ≤ .01; **** P ≤ .001.
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Biologische items

Between-subjects-effecten
Error
Conditie
Conditie * Sekse
Conditie * Keuze bio
Sekse * Keuze bio
Within-subjects-effecten
Error
Biologische items
Biologische items * Sekse

Vakspecifieke vaardigheden

Between-subjects-effecten
Error
Conditie
Keuze bio
Within-subjects-effecten
Error
Vakspecifieke vaardigheden * Conditie
Vakspecifieke vaardigheden * Sekse

Studievaardigheden

Between-subjects-effecten
Error
Conditie
Sekse
Conditie * Sekse
Within-subjects-effecten
Error
Studievaardigheden
Studievaardigheden * Conditie
Studievaardigheden * Sekse

Ssq

3.38
.28
.07
.06
.05

2.64
1.19
.08

.84

.10

.02

.96

.12

.02

3.25
.97
.15
.10

2.56
.52
.35
.05

df

191.00
1.
1.
1.
1.

191.00
1.
1.

191.00
1.
1.

191.00
1.
1.

191.00
1.
1.
1.

191.00
1.
1.
1.

F

15.93****

3.60 **

3.19 *

2.94 *

85.83****

5.59 **

22.08****

5.21 **

22.93****

4.80 **

56.99****

8.63 ***

5.86 **

38.75****

25.76****

3.41 *
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T-toetsen op de gemiddelde hoofdcategoriescores
Om interpretatie van de gevonden significante hoofd- en interactie-effecten
mogelijk te maken, zijn de verschillende onderzoeksgroepen onderling en
met betrekking tot de verschillende meetmomenten met behulp van de 
t-toets voor onafhankelijke steekproeven en de gepaarde t-toets met elkaar
vergeleken. Hierbij zijn alleen de significante verschillen (t-waarden)
aangegeven. Door middel van staafdiagrammen worden deze analyses visueel
ondersteund. 

In afbeelding 11.1 zijn de resultaten van de verschillende metingen
betreffende de hoofdcategorieën Biologische items, Vakspecifieke vaardigheden
en Studievaardigheden grafisch weergegeven voor de E- en de V-groep.

AFBEELDING 11.1
RELATIEVE BELANG VAN BIOLOGISCHE ITEMS, VAKSPECIFIEKE

VAARDIGHEDEN EN STUDIEVAARDIGHEDEN OM TE VERMELDEN IN DE

STUDIEGIDS VAN DE SCHOOL

Hoofdcategorie Biologische items 
(de natuur en organismen en hun onderlinge samenhang)

Statistische analyse heeft de volgende resultaten opgeleverd:

E- en V-groep samen
• In vergelijking met de voormeting scoort de groep 4-vwo-leerlingen bij

de nameting significant lager (t = 10.72, df = 221, p = .000).
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Verschillen tussen de E- en de V-groep
• Bij de nameting scoren de leerlingen van de E-groep significant lager

dan de leerlingen van de V-groep (t = -5.55, df = 220, p = .000).
• De gemiddelde scores van de E-groep zijn bij de tussen- en de

nameting significant lager dan bij de voormeting (t = 7.78, df = 135, 
p = .000, respectievelijk t = 9.26, df = 136, p = .000).  
In de V-groep is de score bij de nameting eveneens significant lager
dan bij de voormeting (t = 5.60, df = 84, p = .000).

Verschillen tussen de jongens en de meisjes
• In de V-groep scoren de meisjes bij de voormeting significant hoger

dan de jongens (t = -3.14, df = 112, p = .002). 
• De meisjes van de E-groep scoren zowel bij de voor- als bij de

nameting significant lager dan de meisjes van de V-groep (t = -1.99, 
df = 120, p = .049, respectievelijk t = -4.89, df = 82.13, p = .000). 
Bij de nameting scoren de jongens van de E-groep significant lager dan
de jongens van de V-groep (t = -2.01, df = 108, p = .010).

• Zowel de jongens als de meisjes van de E- en de V-groep scoren bij de
nameting significant lager dan bij de voormeting (t varieert tussen 3.14
en 8.23, df varieert tussen 38 en 70, p ≤ .003).

Verschillen tussen de leerlingen die biologie wél en die biologie niet
in het vakkenpakket voor het eindexamen kiezen

• Bij de voormeting scoren binnen de E-groep de leerlingen die biologie
kiezen significant hoger dan de leerlingen die biologie niet kiezen 
(t = -2.09, df = 125, p = .039).  

• Zowel de leerlingen van de E-groep die biologie kiezen als de
leerlingen die geen biologie kiezen, scoren in vergelijking met deze
groepen van de V-groep bij de nameting significant lager (t = -3.22, 
df = 113, p = .002, respectievelijk t = -4.04, df = 82, p = .000).

• Zowel bij de E- als bij de V-groep scoren beide groepen leerlingen bij
de nameting significant lager dan bij de voormeting (t varieert tussen
2.91 en 7.48, df varieert tussen 28 en 71, p ≤ .007).
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Hoofdcategorie Vakspecifieke vaardigheden
(onder andere: omgaan met materiaal/apparaten, onderzoek
uitvoeren, biologisch redeneren)

Analyse van de gegevens geeft de volgende resultaten:

E- en V-groep samen
• In vergelijking met de voormeting scoren de 4-vwo-leerlingen bij de

nameting significant hoger (t = -2.63, df = 221, p = .009).

Verschillen tussen de E- en de V-groep
• Als de gemiddelde scores van de E- en de V-groep met elkaar worden

vergeleken, scoort de E-groep bij de nameting significant hoger 
(t = 7.87, df = 219.89, p = .000).

• De E-groep scoort bij de tussenmeting significant hoger dan bij de
voormeting (t = -3.14, df = 135, p = .002) en bij de nameting
significant hoger ten opzichte van de tussenmeting (t = -2.15,
df = 135, p = .033). De lagere scores van de V-groep bij de nameting
verschillen significant van de scores bij de voormeting (t = 2.12, 
df = 84, p = .037).

Verschillen tussen de jongens en de meisjes
• De meisjes van de E-groep scoren bij de tussenmeting significant hoger

op deze hoofdcategorie dan de jongens van de E-groep (t = -2.02, 
df = 126, p = .045).

• De jongens en de meisjes van de E-groep scoren bij de nameting
significant hoger dan de jongens en de meisjes van de V-groep 
(t = 6.40, df = 98.07, p = .000, respectievelijk t = 5.41, df = 109.64,
p = .000).

• De meisjes van de E-groep scoren al bij de tussenmeting significant
hoger dan bij de voormeting (t = -3.02, df = 65, p = .004). 
De jongens van de E-groep volgen pas bij de nameting (t = -2.69,
df = 79, p = .009). De jongens van de V-groep scoren bij de nameting
significant lager dan bij de voormeting (t = 3.57, df = 38, p = .001).

Verschillen tussen de leerlingen die biologie wél en die biologie niet
in het vakkenpakket voor het eindexamen kiezen

• Bij de voormeting scoren de leerlingen van de E-groep die biologie
kiezen significant hoger dan de leerlingen die geen biologie kiezen 
(t = 2.27, df = 119.40, p = .025). De leerlingen van de V-groep die
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biologie kiezen, scoren bij de nameting significant hoger dan de
leerlingen die geen biologie kiezen (t = -1.92, df = 59.19, p = .031). 

• De twee groepen leerlingen van de E-groep scoren bij de nameting
significant hoger dan de beide groepen van de V-groep (Kiest bio: 
t = 4.61, df = 107.33, p = .000; Kiest geen bio: t = 6.90, df = 70.23, 
p = .000).

• In de E-groep scoren de leerlingen die biologie kiezen bij de nameting
significant hoger dan bij de voormeting (t = -2.32, df = 71, p = .023).
De leerlingen van de E-groep die geen biologie kiezen, scoren al bij de
tussenmeting significant hoger dan bij de voormeting (t = -3.79, df =
54, p = .000). In de V-groep scoren bij de nameting de leerlingen die
geen biologie kiezen significant lager dan bij de voormeting (t = 2.27,
df = 28, p = .031).

Hoofdcategorie Studievaardigheden
(onder andere: zelfstandig werken en leren, samenwerken, plannen,
proces bewaken)

Analyse van de gegevens geeft de volgende resultaten:

E- en V-groep samen
• In vergelijking met de voormeting scoren de 4-vwo-leerlingen bij de

nameting significant hoger (t = -8.08, df = 221, p = .000).

Verschillen tussen de E- en de V-groep
• Zowel bij de voor- als bij de nameting scoort de E-groep significant

hoger dan de V-groep (t = 4.97, df = 161.26, p = .000, respectievelijk
t = 9.26, df = 179.77, p = .000).

• De score van de E-groep bij de tussen- en de nameting is significant
hoger dan bij de voormeting (t = -7.68, df = 135, p = .000,
respectievelijk t = -8.53, df = 136, p = .000). 
De V-groep scoort bij de nameting significant hoger (t = -2.16, 
df = 85, p = .034) dan bij de voormeting.

Verschillen tussen de jongens en de meisjes
• Binnen de E-groep scoren de meisjes bij alle metingen significant hoger

dan de jongens (t varieert tussen -2.60 en -3.98, df varieert tussen
115.49 en 135, p ≤ .011).

• Als de jongens van de E- en de V-groep met elkaar worden vergeleken,
scoren de jongens van de E-groep bij de nameting significant hoger
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dan de jongens van de V-groep (t = 6.12, df = 79.14, p = .000). 
De meisjes van de E-groep scoren zowel bij de voor- als bij de
nameting significant hoger dan de meisjes van de V-groep (t = 5.05, 
df = 65, p = .000, respectievelijk t = 7.76, df = 90.98, p = .000). 

• Zowel de jongens als de meisjes van de E-groep scoren bij de 
tussen- en de nameting significant hoger dan bij de voormeting 
(t varieert tussen -4.22 en -6.81, df varieert tussen 65 en 70, p = .000).
In de V-groep scoren de meisjes bij de nameting significant hoger dan
bij de voormeting (t = -2.46, df = 45, p =.018).

Verschillen tussen de leerlingen die biologie wél en die biologie niet
in het vakkenpakket voor het eindexamen kiezen

• Als de leerlingen van de E- en de V-groep die biologie kiezen met
elkaar worden vergeleken, scoort de E-groep zowel bij de voor- als bij
de nameting significant hoger dan de leerlingen van de V-groep 
(t =  3.90, df = 86.44, p = .000, respectievelijk t = 6.17, df = 103.92,
p = .000). Ook de leerlingen van de E-groep die geen biologie kiezen,
scoren in vergelijking met de leerlingen van de V-groep bij de nameting
significant hoger (t = 3.11, df = 54, p = .003, respectievelijk t = 6.62,
df = 62.22, p = .000).

OPVATTINGEN OVER DE AANPAK VAN DE STUDIE VOOR HET
VAK BIOLOGIE
betreffende Verwerkingsproces niet gespecificeerd, Vakspecifieke
vaardigheden en Studievaardigheden

In tabel 11.6 worden de statistische gegevens weergegeven die gebruikt zijn
voor verdere analyse. 
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TABEL 11.6
STATISTISCHE GEGEVENS VAN DE HOOFDCATEGORIEËN

VERWERKINGSPROCES NIET GESPECIFICEERD, VAKSPECIFIEKE

VAARDIGHEDEN EN STUDIEVAARDIGHEDEN. 
AANTAL LEERLINGEN (N), GEMIDDELDE SCHAALSCORES (M), 
STANDAARDDEVIATIE (SD), LAAGSTE SCORE (MIN), HOOGSTE SCORE (MAX),
VOORMETING (VM), TUSSENMETING (TM) EN NAMETING (NM).
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METING N M SD Min Max

Vm 137 .252 .29 .00 1.00
Tm 136 .232 .27 .00 1.00
Nm 135 .215 .27 .00 1.00

E-GROEP

Vm 114 .311 .34 .00 1.00
Nm   87 .271 .31 .00 1.00

E- en V-GROEP
Vm 251 .279 .32 .00 1.00
Nm 222 .236 .29 .00 1.00

V-GROEP

V
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K

E
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A
A
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EN

Vm 137 .183 .25 .00 1.00
Tm 136 .048 .15 .00 0.50
Nm 135 .037 .13 .00 0.50

E-GROEP

Vm 114 .158 .23 .00 0.50
Nm   87 .029 .12 .00 0.50

E- en V-GROEP
Vm 251 .171 .24 .00 1.00
Nm 222 .034 .13 .00 0.50

V-GROEP
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U

D
IE

V
A

A
R

D
IG
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ED

EN

Vm 137 .065 .07 .00 0.31
Tm 136 .080 .07 .00 0.31
Nm 135 .089 .07 .00 0.23

E-GROEP

Vm 114 .061 .07 .00 0.31
Nm   87 .068 .07 .00 0.31

E- en V-GROEP
Vm 251 .063 .07 .00 0.31
Nm 222 .081 .07 .00 0.31

V-GROEP
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General Factorial ANOVA’s 
In tabel 11.7 zijn de resultaten van drie uitgevoerde variantie-analyses
weergegeven met betrekking tot de opvattingen van de 4-vwo-leerlingen over
de aanpak van de studie voor het vak biologie. De onafhankelijke factoren
zijn: de (onderwijs-)conditie (E- en V-groep), sekse (jongens en meisjes) en keuze
bio (leerlingen die wel en die geen biologie kiezen in het examenpakket).
Alleen significante (hoofd-)effecten en interactie-effecten zijn weergegeven.

TABEL 11.7
GEGEVENS VAN DRIE ANOVA’S MET ALS WITHIN-SUBJECTS-FACTOREN

ACHTEREENVOLGENS VERWERKINGSPROCES NIET GESPECIFICEERD,
VAKSPECIFIEKE VAARDIGHEDEN EN STUDIEVAARDIGHEDEN MET TWEE

NIVEAUS (VOOR- EN NAMETING). 
WEERGEGEVEN ZIJN DE SUMS OF SQUARES (SSQ), VRIJHEIDSGRADEN (df), 
F-WAARDEN EN DE VOLGENDE SIGNIFICANTIES: 
* P ≤ .10; ** P ≤ .05; *** P ≤ .01; **** P ≤ .001.
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verwerkingsproces niet gespecificeerd

Between-subjects-effecten
Error
Conditie
Within-subjects-effecten
Error
Verwerkingsproces niet gespecificeerd
Verw.pr. niet gesp. * Conditie * Keuze bio

Vakspecifieke vaardigheden

Between-subjects-effecten
Error
Keuze bio
Within-subjects-effecten
Error
Vakspecifieke vaardigheden
Vakspecifieke vaardigheden * Sekse

Studievaardigheden

Between-subjects-effecten
Error
Conditie
Sekse
Within-subjects-effecten
Error
Studievaardigheden

Ssq

19.53
.69

15.71
.47
.25

7.92
.18

6.56
1.71
.10

.83

.02

.03

.79

.07

df

191.00
1.

191.00
1.
1.

191.00
1.

191.00
1.
1.

191.00
1.
1.

191.00
1.

F

6.74 ***

5.68 **

2.98 *

4.36 **

49.83****

2.79 *

4.69 **

7.92 ***

15.55****
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T-toetsen op de gemiddelde hoofdcategoriescores
In afbeelding 11.2 zijn de resultaten van de verschillende metingen met
betrekking tot de hoofdcategorieën Verwerkingsproces niet gespecificeerd,
Vakspecifieke vaardigheden en Studievaardigheden grafisch weergegeven.

AFBEELDING 11.2
RELATIEVE BELANG VAN VERSCHILLENDE ASPECTEN BETREFFENDE DE

AANPAK VAN DE STUDIE VOOR HET VAK BIOLOGIE

Hoofdcategorie Verwerkingsproces niet gespecificeerd
(opmerkingen zoals lezen en leren, huiswerk maken en goed leren of
leren tot je het begrijpt)

Analyse van de gegevens geeft de volgende resultaten:

E- en V-groep samen
• Bij de nameting scoren de 4-vwo-leerlingen significant lager dan bij de

voormeting (t = 2.01, df = 221, p = .050).

Verschillen tussen de leerlingen die biologie wél en die biologie niet
in het vakkenpakket voor het eindexamen kiezen

• Bij de nameting scoren de leerlingen van de E-groep die biologie
kiezen significant lager dan de E-groep-leerlingen die geen biologie
kiezen (t = 2.33, df = 107.43, p = .022). 
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• De leerlingen van de E-groep die biologie in het pakket kiezen, scoren
bij de nameting significant lager dan bij de voor- en de tussenmeting
(Tm Nm: t = 2.25, df = 70, p = .027; Vm Nm, t = 2.20, df = 71, 
p = .031).

Hoofdcategorie Vakspecifieke vaardigheden
(onderzoek uitvoeren en biologisch redeneren)

E- en V-groep samen
• Bij de nameting scoren de 4-vwo-leerlingen significant lager dan bij de

voormeting (t = 8.18, df = 221, p = .000).

Verschillen tussen de E- en de V-groep
• Beide groepen scoren bij de nameting significant lager dan bij de

voormeting (E-groep: t = 6.13, df = 136, p = .000; V-groep: t = 5.58,
df = 84, p = .000). Ook de score van de E-groep bij de tussenmeting is
in vergelijking met de voormeting significant lager (t = 5.76, df = 135,
p = 000).

Verschillen tussen de jongens en de meisjes
• De meisjes van de V-groep scoren bij de voormeting significant hoger

dan de jongens van de V-groep (t = -2.59, df = 106.25, p = .011).
• Zowel de jongens als de meisjes van de E- en de V-groep scoren bij de

verschillende opeenvolgende meetmomenten significant lager dan bij
de voormeting (t varieert tussen 2.88 en 5.61, df varieert tussen 38 en
70, p ≤ .006).

Verschillen tussen de leerlingen die biologie wél en die biologie niet
in het vakkenpakket voor het eindexamen kiezen

• De leerlingen die biologie kiezen, scoren bij de nameting significant
hoger dan de leerlingen die geen biologie kiezen in hun vakkenpakket
(t = -2.23, df = 179.99, p = 027).

• De leerlingen van de V-groep die biologie kiezen, scoren bij de
nameting significant hoger dan de leerlingen die geen biologie kiezen
(t = -2.08, df = 42, p = .044). 

• Zowel bij de leerlingen van de E- en de V-groep die biologie kiezen als
bij de leerlingen die geen biologie kiezen, is de gemiddelde score
tussen de verschillende opeenvolgende meetmomenten significant lager
(t varieert tussen 3.03 en 4.84, df varieert tussen 28 en 71, p ≤ .004).
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Hoofdcategorie Studievaardigheden
(zelfstandig werken en leren, samenwerken, cognitieve en
zelfregulerende vaardigheden)

E- en V-groep samen
• Bij de nameting scoren de 4-vwo-leerlingen significant hoger dan bij de

voormeting (t = -3.32, df = 221, p = .001).

Verschillen tussen de E- en de V-groep
• Bij de nameting scoort de E-groep significant hoger dan de V-groep 

(t = 2.12, df = 220, p = .035).
• De E-groep scoort bij de tussenmeting significant hoger dan bij de

voormeting (t = -2.18, df = 135, p = .046) en bij de nameting weer
significant hoger dan bij de tussenmeting (t = -3.07, df = 135, 
p = .003). 

Verschillen tussen de jongens en de meisjes
• De meisjes van de E-groep scoren zowel bij de tussen- als bij de

nameting significant hoger dan de jongens (t = -2.41, df = 134, 
p = .017, respectievelijk t = -3.04, df = 135, p = .003).

• In de E-groep komen de hogere scores bij de tussen- en de nameting
ten opzichte van de voormeting voor rekening van de meisjes 
(Vm Tm: t = -2.02, df = 65, p = .048; Vm Nm, t = -3.01, df = 65,
p = .004).

Verschillen tussen de leerlingen die biologie wél en die biologie niet
in het vakkenpakket voor het eindexamen kiezen

• In de E-groep worden de hogere scores bij de tussen- en de nameting
ten opzichte van de voormeting veroorzaakt door de leerlingen die
biologie in hun pakket kiezen (Vm Tm: t = -2.04, df = 70, p = .045;
Vm Nm: t = -2.97, df = 71, p = .004). Ook in de V-groep komt de
significant hogere score bij de nameting voor rekening van de
leerlingen die biologie kiezen (t = -2.53, df = 42, p = 015).
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OPVATTINGEN OVER DE ROL VAN DE BIOLOGIEDOCENT TIJDENS
HET ONDERWIJSLEERPROCES
betreffende Docent neemt over en Docent draagt over

In tabel 11.8 zijn de descriptieve data van de E- en de V-groep met
betrekking tot de opvattingen over de rol van de docent gegeven. 

TABEL 11.8
STATISTISCHE GEGEVENS VAN DE HOOFDCATEGORIEËN DOCENT NEEMT

OVER EN DOCENT DRAAGT OVER. 
AANTAL LEERLINGEN (N), GEMIDDELDE SCHAALSCORES (M), STANDAARDDEVIATIE

(SD), LAAGSTE SCORE (MIN), HOOGSTE SCORE (MAX), VOORMETING (VM),
TUSSENMETING (TM) EN NAMETING (NM).
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Vm 137 .236 .16 .00 .50
Tm 136 .235 .14 .00 .50
Nm 135 .218 .16 .00 .83

E-GROEP

Vm 114 .272 .17 .00 .67
Nm   87 .212 .15 .00 .50

E- en V-GROEP
Vm 251 .252 .16 .00 .67
Nm 222 .215 .16 .00 .83

V-GROEP
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Vm 137 .077 .13 .00 .50
Tm 136 .230 .20 .00 .75
Nm 135 .246 .20 .00 .75

E-GROEP

Vm 114 .077 .13 .00 .75
Nm   87 .076 .12 .00 .25

E- en V-GROEP
Vm 251 .077 .13 .00 .75
Nm 222 .181 .19 .00 .75

V-GROEP
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General Factorial ANOVA’s 
In tabel 11.9 zijn de resultaten van twee uitgevoerde variantie-analyses
weergegeven met betrekking tot de opvattingen van de 4-vwo-leerlingen
over de rol van de biologiedocent tijdens het onderwijsleerproces. De
onafhankelijke factoren zijn: de (onderwijs-)conditie (E- en V-groep), sekse
(jongens en meisjes) en keuze bio (leerlingen die wel en die geen biologie
kiezen in het examenpakket). Alleen significante (hoofd-)effecten en
interactie-effecten zijn weergegeven.

TABEL 11.9
GEGEVENS VAN TWEE ANOVA’S MET ALS WITHIN-SUBJECTS-FACTOREN

ACHTEREENVOLGENS DOCENT NEEMT OVER EN DOCENT DRAAGT OVER

MET TWEE NIVEAUS (VOOR- EN NAMETING). 
WEERGEGEVEN ZIJN DE SUMS OF SQUARES (SSQ), VRIJHEIDSGRADEN (df), 
F-WAARDEN EN DE VOLGENDE SIGNIFICANTIES:
* P ≤ .10; ** P ≤ .05; *** P ≤ .01; **** P ≤ .001.
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DOCENT NEEMT OVER

Within-subjects-effecten
Error
Docent neemt over
Docent neemt over * Sekse * Keuze bio
Docent neemt over *

Conditie * Sekse * Keuze bio

DOCENT DRAAGT OVER

Between-subjects-effecten
Error
Conditie
Conditie * Keuze bio
Within-subjects-effecten
Error
Docent draagt over
Docent draagt over * Conditie

Ssq

3.47
.08
.06

.06

4.73
.74
.22

3.87
.70
.56

df

191.00
1.
1.

1.

191.00
1.
1.

191.00
1.
1.

F

4.11 **

3.00 *

3.03 *

29.87****

8.93 ***

34.56****

27.40****
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T-toetsen op de gemiddelde hoofdcategoriescores
In afbeelding 11.3 zijn grafisch de resultaten weergegeven van de
verschillende metingen met betrekking tot de hoofdcategorieën Docent neemt
over en Docent draagt over.

AFBEELDING 11.3
RELATIEVE BELANG VAN DE TWEE ASPECTEN VAN DE ROL VAN DE

BIOLOGIEDOCENT

Hoofdcategorie Docent neemt over
(het traditionele kennisoverdrachtsmodel: docent is actief en
leerlingen zijn afwachtend en min of meer passief)

Analyse van de gegevens geeft de volgende resultaten:

E- en V-groep samen
• Bij de nameting scoren de 4-vwo-leerlingen significant lager dan bij de

voormeting (t = 2.70, df = 221, p = .007).

Verschillen tussen de E- en de V-groep
• In de V-groep scoren de leerlingen bij de nameting significant lager dan

bij de voormeting (t = 3.12, df = 84, p = .002).

Verschillen tussen de jongens en de meisjes
• In de V-groep komt de significant lagere score bij de nameting voor

rekening van de meisjes (t = 2.41, df = 45, p = .020).
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Verschillen tussen de leerlingen die biologie wél en die biologie niet
in het vakkenpakket voor het eindexamen kiezen

• De leerlingen van de E-groep die geen biologie kiezen, scoren bij de
voormeting significant lager dan dezelfde groep leerlingen van de 
V-groep (t = -2.71, df = 100, p = .008).

• De leerlingen van de V-groep die geen biologie in hun pakket kiezen,
scoren bij de nameting significant lager dan bij de voormeting 
(t = 2.64, df = 28, p = .013).

Hoofdcategorie Docent draagt over
(het meester-gezel-model: docent als model activeert leerlingen hun
eigen leerproces vorm en inhoud te geven en begeleidt daarbij)

E- en V-groep samen
• Bij de nameting scoren de 4-vwo-leerlingen significant hoger dan bij de

voormeting (t = -744, df = 221, p = .000).
• In vergelijking met de hoofdcategorie Docent neemt over, scoren de

leerlingen op de hoofdcategorie Docent draagt over bij de voormeting
significant lager (t = 13.28, df = 250, p = .000).

Verschillen tussen de E- en de V-groep
• Bij de nameting scoren de leerlingen van de E-groep significant hoger

dan de V-groep-leerlingen (t = 8.04, df = 219.28, p = .000).
• In de E-groep scoren de leerlingen zowel bij de tussen- als bij de

nameting significant hoger dan bij de voormeting (Vm Tm: t = -8.10,
df = 135, p = .000; Vm Nm: t = -8.92, df = 136, p = .000). 

Verschillen tussen de jongens en de meisjes
• De meisjes van de E-groep scoren bij de tussenmeting significant hoger

dan de jongens (t = -2.20, df = 134, p = .029), evenals de meisjes van
de V-groep bij de nameting (t = 2.43, df = 82.48, p = .017).

• Als zowel de jongens als de meisjes van de E-groep worden vergeleken
met die van de V-groep, dan scoren beide subgroepen uit de E-groep
bij de nameting significant hoger dan de jongens en de meisjes van de
V-groep (t = 7.39, df = 107.34, p = .000, respectievelijk t = 4.10, 
df = 110, p = .000). 
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Verschillen tussen de leerlingen die biologie wél en die biologie niet
in het vakkenpakket voor het eindexamen kiezen

• Als binnen de E- en de V-groep de twee groepen leerlingen met elkaar
worden vergeleken, scoren de leerlingen die biologie kiezen bij de
nameting significant hoger dan de leerlingen die geen biologie kiezen
(t = -2.16, df = 94.33, p = .033, respectievelijk t = -2.57, df = 68.80,
p = .012). 

• Als beide groepen leerlingen van de E-groep worden vergeleken met
dezelfde groepen van de V-groep, dan scoren de beide groepen van de
E-groep bij de nameting significant hoger dan de twee groepen van de
V-groep (kiest biologie: t = 3.45, df = 113, p = 001; kiest geen
biologie: t = 6.94, df = 79.03, p = .000). 

PERSOONLIJKHEIDSKENMERKEN ALS VOORSPELLERS VAN
OPVATTINGEN OVER HET VAK BIOLOGIE

Voor de uitgevoerde analyses zijn de schalen van de drie
persoonlijkheidsdimensies (tabel 10.2) en de descriptieve gegevens (tabel
10.7) uit hoofdstuk 10 gebruikt.
De proportie van de variantie in de opvattingen met betrekking tot het vak
biologie die wordt verklaard door de persoonlijkheidskenmerken is bepaald
door het uitvoeren van multipele regressies met de drie dimensies als
predictoren. Als afhankelijke variabelen zijn de scores van de voor- en de
nameting gebruikt van de hiervoor besproken hoofdcategorieën. De ENTER-
procedure is toegepast om de individuele bijdrage van de drie voorspellers
vast te kunnen stellen. In tabel 11.10 wordt het resultaat van de
regressieanalyses weergegeven. 
Bij zes van de acht besproken hoofdcategorieën is van enig verband met de
drie genoemde persoonlijkheidskenmerken geen sprake.
Met betrekking tot de twee overgebleven hoofdcategorieën zijn de
proporties verklaarde variantie (R2) erg laag. Vooral een relatief hoge score op
de dimensie Zorgvuldigheid gaat gepaard met een relatief hoge score op de
hoofdcategorie Biologische items zowel in het begin als aan het einde van het
schooljaar en de hoofdcategorie Studievaardigheden aan het einde van het
schooljaar. Wat de dimensie Extraversie betreft valt op dat als leerlingen
relatief hoger scoren, in het begin van het schooljaar Biologische items
belangrijk worden gevonden en aan het einde van het schooljaar
Studievaardigheden.
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TABEL 11.10
BÈTAGEWICHTEN VAN DRIE PERSOONLIJKHEIDSKENMERKEN ALS

VOORSPELLERS VAN OPVATTINGEN OVER HET VAK BIOLOGIE

11.4 CONCLUSIES 

CONCLUSIES NAAR AANLEIDING VAN DE ONDERZOEKSVRAGEN

Onderzoeksvraag 1
Welke opvattingen hebben de leerlingen van 4 vwo in het begin van het schooljaar
over de aard en betekenis van het vak biologie?

Als in het begin van het schooljaar aan de 4-vwo-leerlingen wordt gevraagd
drie dingen over het vak biologie op te schrijven die volgens hen zó
belangrijk zijn dat ze het waard zijn vermeld te worden in de Studiegids van
de school, dan denken relatief veel leerlingen aan biologische onderwerpen
en hun onderlinge samenhang. Vakspecifieke vaardigheden en
studievaardigheden spelen een aanmerkelijk kleinere rol. 
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             Vm            Nm            Vm           Nm   
Extraversie            .15*           .10           -.09             .20* 
Zorgvuldigheid              .20**             .17*                    .16* 
Emotionele stabiliteit               -.07          -.06 

R2            .06           .04           .02            .06 
F          4.64*           2.63*         1.42             4.18** 

Gewichten tussen -.05 en .05 zijn weggelaten.

Biologische items Studievaardigheden

Opvattingen over  
de aard en betekenis  
van het vak biologie

Opvattingen over  
de aanpak  

van het vak biologie

* p ≤ .05; ** p ≤ .01; *** p ≤ .001.
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Welke opvattingen hebben de leerlingen van 4 vwo in het begin van het schooljaar
over de aanpak van de studie voor het vak biologie?

Als in het begin van het schooljaar aan de leerlingen van 4 vwo wordt
gevraagd op te schrijven wat volgens hen een goede manier is om voor het
vak biologie te studeren, dan blijkt een relatief behoorlijk aantal leerlingen
zich te beperken tot omschrijvingen, zoals goed leren of leren tot je het begrijpt,
waaruit niet is af te leiden welke leeractiviteiten voor een goede studie-
aanpak van het vak biologie wenselijk worden geacht. 
De leerlingen die wat meer gedetailleerd zijn in hun omschrijving, hechten
relatief veel belang aan vakspecifieke vaardigheden betreffende het uitvoeren
van onderzoek, terwijl studievaardigheden betrekkelijk weinig naar voren
komen. 

Welke opvattingen hebben de leerlingen van 4 vwo in het begin van het schooljaar
over de rol van de biologiedocent tijdens het onderwijsleerproces?

Als in het begin van het schooljaar aan de 4-vwo-leerlingen wordt gevraagd
drie activiteiten op te schrijven die volgens hen zó belangrijk zijn dat de
biologiedocent ze tijdens de biologielessen dient uit te voeren, dan vinden
relatief veel leerlingen dat de docent tijdens het onderwijsleerproces actief
het initiatief dient te nemen bij het uitvoeren van allerlei relevante
leeractiviteiten, waarbij zij zichzelf als afwachtend en min of meer passief
beschouwen. Docent-activiteiten die erop gericht zijn leerlingen onder
begeleiding een actievere rol te laten spelen en hun zelfstandigheid te
bevorderen, worden aanzienlijk minder belangrijk gevonden.  

Onderzoeksvraag 2
Welke veranderingen in de opvattingen over de aard en betekenis van het vak
biologie treden bij de 4-vwo-leerlingen op in de loop van het schooljaar?

In de loop van het schooljaar wordt het vak biologie opvallend minder met
biologische onderwerpen geassocieerd. Tegen het einde van het schooljaar
komen opmerkingen over vakspecifieke vaardigheden en studievaardigheden
meer naar voren dan in het begin. 
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Welke veranderingen in de opvattingen over de aanpak van de studie voor het vak
biologie treden bij de 4-vwo-leerlingen op in de loop van het schooljaar?

De mate waarin binnen de groep 4-vwo-leerlingen summiere en
oppervlakkige omschrijvingen van de studie-aanpak worden gegeven, neemt
in de loop van het schooljaar af. 
Het denken aan vakspecifieke vaardigheden als onderdeel van de studie-
aanpak, in het bijzonder met betrekking tot het uitvoeren van onderzoek of
practica, neemt sterk af. Studievaardigheden worden daarentegen in de loop
van het schooljaar belangrijker gevonden.  

Welke veranderingen in de opvattingen over de rol van de biologiedocent tijdens
het onderwijsleerproces treden bij de 4-vwo-leerlingen op in de loop van het
schooljaar?

In de loop van het schooljaar neemt bij de leerlingen de neiging om de
docent te zien als iemand die actief het voortouw dient te nemen bij het
uitvoeren van allerlei leeractiviteiten af, terwijl de opvatting dat de
biologiedocent leerlingen onder begeleiding dient te activeren en hun
zelfstandigheid dient te bevorderen, sterker gaat leven.

Onderzoeksvraag 3
Zijn er met betrekking tot de opvattingen over de aard en betekenis van het vak
biologie verschillen waar te nemen tussen de 4-vwo-leerlingen van de E- en de V-
groep? 

De leerlingen van de E-groep denken in de loop van het schooljaar
aanmerkelijk minder aan biologische onderwerpen. Daarvoor in de plaats
wordt meer belang gehecht aan het vermelden van vakspecifieke
vaardigheden en in het bijzonder van studievaardigheden in de Studiegids
van de school met betrekking tot het vak biologie. Deze veranderingen in
opvattingen van de leerlingen van de E-groep krijgen al tijdens het tweede
trimester hun beslag.
Ook binnen de V-groep denken de leerlingen bij het vak biologie in de loop
van het schooljaar minder aan biologische onderwerpen. In tegenstelling tot
hetgeen er in de E-groep is waar te nemen, verandert er in de loop van het
schooljaar binnen de V-groep weinig in de mate waarin wordt gedacht aan
vakspecifieke vaardigheden en studievaardigheden.

D E E L 3 • H E T O N D E R Z O E K232



Zijn er met betrekking tot de opvattingen over de aanpak van de studie voor het
vak biologie verschillen waar te nemen tussen de 4-vwo-leerlingen van de E- en de
V-groep? 

Tussen de E- en de V-groep zijn er betreffende de opvattingen over de aanpak
van de studie voor het vak biologie weinig verschillen. Wel valt op dat de
leerlingen van de E-groep in de loop van het schooljaar een goede studie-
aanpak steeds sterker associëren met studievaardigheden, een verandering
die al in het tweede trimester wordt ingezet.

Zijn er met betrekking tot de opvattingen over de rol van de biologiedocent tijdens
het onderwijsleerproces verschillen waar te nemen tussen de 4-vwo-leerlingen van
de E- en de V-groep? 

Met betrekking tot de opvatting dat de docent actief het initiatief dient te
nemen bij het uitvoeren van allerlei relevante leeractiviteiten, verandert er in
de loop van het schooljaar bij de leerlingen van de E-groep weinig, terwijl in
de V-groep deze opvatting minder naar voren komt.
De mate waarin de leerlingen aangeven dat de docent een activerende en
begeleidende rol dient te spelen en de zelfstandigheid dient te bevorderen,
verandert binnen de V-groep in de loop van het schooljaar in het algemeen
niet, terwijl de leerlingen van de E-groep al in het tweede trimester
aanzienlijk meer belang hechten aan deze docentenrol. 

Onderzoeksvraag 4
Zijn er betreffende de opvattingen over de aard en betekenis van het vak biologie
verschillen tussen de jongens en de meisjes en zijn er anderzijds betreffende de
opvattingen over de aard en betekenis van het vak biologie verschillen tussen de
leerlingen die biologie wél en die biologie niet in het vakkenpakket voor het
eindexamen kiezen (situatie vóór de Tweede Fase)?  

Verschillen tussen de jongens en de meisjes
Tussen de jongens en de meisjes zijn er het gehele schooljaar in het
algemeen weinig verschillen in hun opvattingen over de aard en betekenis
van het vak biologie. De meisjes van de E-groep vinden het vermelden van
studievaardigheden in de Studiegids met betrekking tot het vak biologie het
gehele schooljaar echter belangrijker dan de jongens van de E-groep. 
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Verschillen tussen de leerlingen die biologie wél en die biologie niet
in het vakkenpakket voor het eindexamen kiezen

Er bestaan tussen beide groepen leerlingen in het algemeen weinig
verschillen in de opvattingen over de aard en betekenis van het vak biologie.
Wel denken de leerlingen die uiteindelijk biologie in hun pakket kiezen in
het begin van het schooljaar meer aan biologische onderwerpen en
vakspecifieke vaardigheden (waaronder het uitvoeren van onderzoek en
practica) dan de andere leerlingen. 

Zijn er betreffende de opvattingen over de aanpak van de studie voor het vak
biologie verschillen tussen de jongens en de meisjes en zijn er anderzijds
betreffende de opvattingen over de aanpak van de studie voor het vak biologie
verschillen tussen de leerlingen die biologie wél en die biologie niet in het
vakkenpakket voor het eindexamen kiezen (situatie vóór de Tweede Fase)?  

Verschillen tussen de jongens en de meisjes
In het algemeen verschillen de jongens en de meisjes weinig in hun
opvattingen over de studie-aanpak voor het vak biologie. De meisjes van de
E-groep hechten in de loop van het schooljaar in hun opvattingen over een
adequate aanpak van het vak echter meer belang aan studievaardigheden dan
de jongens van de E-groep.

Verschillen tussen de leerlingen die biologie wél en die biologie niet
in het vakkenpakket voor het eindexamen kiezen

Aan het einde van het schooljaar valt in de E-groep op dat er binnen de
groep leerlingen die een summiere omschrijving geeft van een adequate
studie-aanpak een verschuiving heeft plaatsgevonden. Terwijl in het begin
van het schooljaar de leerlingen die wel en die geen biologie kiezen gelijk
zijn vertegenwoordigd, is het aandeel van de leerlingen die biologie kiezen in
deze groep afgenomen. Ook gaan de leerlingen van de E-groep die biologie
kiezen in de loop van het schooljaar studievaardigheden voor een goede
aanpak van het vak steeds belangrijker vinden.

Zijn er betreffende de opvattingen over de rol van de biologiedocent tijdens het
onderwijsleerproces verschillen tussen de jongens en de meisjes en zijn er
anderzijds betreffende de opvattingen over de rol van de biologiedocent tijdens het
onderwijsleerproces verschillen tussen de leerlingen die biologie wél en die
biologie niet in het vakkenpakket voor het eindexamen kiezen (situatie vóór de
Tweede Fase)?  
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Verschillen tussen de jongens en de meisjes
Opmerkelijke verschillen tussen de jongens en de meisjes wat betreft hun
opvattingen over de rol van de biologiedocent tijdens het
onderwijsleerproces zijn niet aan het licht gekomen.

Verschillen tussen de leerlingen die biologie wél en die biologie niet
in het vakkenpakket voor het eindexamen kiezen

Verschillen tussen beide groepen zijn er in het algemeen niet. Wel blijkt tegen
het einde van het schooljaar dat de leerlingen die biologie kiezen, activerende,
begeleidende en zelfstandigheids-bevorderende docentactiviteiten belangrijker
vinden dan de leerlingen die geen biologie kiezen.

Onderzoeksvraag 5
Welke interacties met betrekking tot de opvattingen over de aard en betekenis van
het vak biologie doen zich voor tussen de achtergrondkenmerken geslacht en de
keuze van het vak in het eindexamenpakket enerzijds en de onderzoeksconditie
anderzijds? 

Met betrekking tot het opsommen van biologische onderwerpen in
samenhang met de aard en betekenis van het vak biologie is er sprake van
een interactie met het geslacht. Hoewel de daling in de mate waarin het vak
biologie wordt geassocieerd met biologie-onderwerpen zich in de loop van
het schooljaar voordoet in alle subgroepen, zijn het in het bijzonder de
meisjes die daar het meeste aan bijdragen.
Wat het vermelden van vakspecifieke vaardigheden in de Studiegids betreft,
is er sprake van interacties met de verschillende onderwijscondities en het
geslacht, hetgeen betekent dat vooral de meisjes van de E-groep daar in de
loop van het schooljaar meer belang aan hechten. Hetzelfde doet zich voor
met betrekking tot de studievaardigheden. 

Welke interacties met betrekking tot de opvattingen over de aanpak van de studie
voor het vak biologie doen zich voor tussen de achtergrondkenmerken geslacht en
de keuze van het vak in het eindexamenpakket enerzijds en de onderzoeksconditie
anderzijds? 

Met betrekking tot het aangeven van een niet goed te interpreteren studie-
aanpak is er sprake van een interactie-effect met de onderwijscondities en
het wel of niet kiezen van het vak biologie: het zijn vooral de leerlingen van
de E-groep die uiteindelijk biologie kiezen in hun vakkenpakket, die in de
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loop van het schooljaar hun studie-aanpak meer gedetailleerd omschrijven.
Wat de vakspecifieke vaardigheden betreft, is er een interactie met het
geslacht. In verhouding komen vooral bij de meisjes vakspecifieke
vaardigheden in relatie met een goede studie-aanpak in de loop van het
schooljaar minder naar voren.    

Welke interacties met betrekking tot de opvattingen over de rol van de
biologiedocent tijdens het onderwijsleerproces doen zich voor tussen de
achtergrondkenmerken geslacht en de keuze van het vak in het eindexamenpakket
enerzijds en de onderzoeksconditie anderzijds? 

Met betrekking tot de opvatting dat de docent actief het initiatief dient te
nemen bij het uitvoeren van allerlei relevante leeractiviteiten, is er sprake van
interacties met de verschillende onderwijscondities, het geslacht en het wel
of niet kiezen van biologie. In de V-groep wordt deze rol van de docent
vooral door meisjes en de leerlingen die geen biologie kiezen in de loop van
het schooljaar minder belangrijk gevonden.
Tussen de mate waarin de leerlingen aangeven dat de docent een activerende,
begeleidende en zelfstandigheidsbevorderende rol dient te spelen en de
verschillende onderwijscondities en het wel of niet kiezen van het vak
biologie zijn eveneens interacties gevonden. Het zijn vooral de leerlingen van
de E-groep en de leerlingen die biologie in hun vakken pakket kiezen die in de
loop van het schooljaar deze docent-activiteiten steeds belangrijker vinden. 

Onderzoeksvraag 6
Welke relaties zijn er tussen persoonlijkheidskenmerken van de 4-vwo-leerlingen en
hun opvattingen betreffende het vak biologie? 

De gevonden relaties tussen de drie in het onderzoek betrokken
persoonlijkheidskenmerken en twee van de acht hoofdcategorieën
betreffende de opvattingen van de 4-vwo-leerlingen over het vak biologie zijn
weinig spectaculair. Er is een enigszins betekenisvolle positieve relatie tussen
het persoonlijkheidskenmerk Zorgvuldigheid en het noemen van biologische
onderwerpen wanneer wordt gevraagd naar de aard en betekenis van het vak
biologie. Eenzelfde positieve relatie is gevonden tussen Zorgvuldigheid en het
hechten van belang aan studievaardigheden in de opvattingen over de aanpak
van het vak aan het einde van het schooljaar. Ook betreffende de dimensie
Extraversie zijn er positieve relaties met de twee hoofdcategorieën.
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CONCLUSIES SAMENGEVAT

Opvattingen over de aard en betekenis van het vak biologie
• Als in het begin van het schooljaar aan de 4-vwo-leerlingen wordt

gevraagd drie dingen over het vak biologie op te schrijven die volgens
hen zó belangrijk zijn dat ze het waard zijn vermeld te worden in de
Studiegids van de school, dan wordt relatief vaak gedacht aan
biologische onderwerpen en hun onderlinge samenhang en aanzienlijk
minder aan vakspecifieke vaardigheden en studievaardigheden. 

• In de loop van het schooljaar leggen zowel de leerlingen van de E- als
de V-groep minder accent op biologische onderwerpen. Het zijn vooral
de meisjes die hieraan bijdragen. 
Binnen de V-groep treden er in de loop van het schooljaar weinig
veranderingen op in de mate waarin wordt gedacht aan vakspecifieke
vaardigheden en studievaardigheden. De leerlingen van de E-groep,
vooral de meisjes, hechten in de loop van het schooljaar daarentegen
juist meer belang aan vakspecifieke vaardigheden en in het bijzonder
aan studievaardigheden om in de Studiegids te vermelden,
veranderingen die al in het tweede trimester in gang zijn gezet.   

• De 4-vwo-leerlingen die biologie in hun vakkenpakket voor het
eindexamen kiezen vinden in het begin van het schooljaar biologische
onderwerpen en vakspecifieke vaardigheden met betrekking tot het
vak biologie belangrijker dan de andere leerlingen. 

Opvattingen over de aanpak van de studie voor het vak biologie
• Als in het begin van het schooljaar aan de leerlingen van 4 vwo wordt

gevraagd op te schrijven wat volgens hen een goede manier is om voor
het vak biologie te studeren, dan blijkt een relatief behoorlijk aantal
leerlingen zich te beperken tot moeilijk te interpreteren
omschrijvingen, zoals goed leren of leren tot je het begrijpt.
De leerlingen die wat gedetailleerder zijn, denken in dit verband
relatief vaak aan vakspecifieke vaardigheden en aanmerkelijk minder
aan studievaardigheden.

• Het (relatief behoorlijke) aantal leerlingen dat zich in het begin van het
schooljaar beperkt tot een summiere omschrijving van een goede
studie-aanpak, neemt in de loop van het schooljaar af, hetgeen vooral
voor rekening komt van de leerlingen die biologie in hun vakkenpakket
kiezen, waarbij de E-groep in beeld lijkt te komen. 
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In de loop van het schooljaar hechten alle subgroepen, maar vooral de
meisjes, opvallend minder belang aan vakspecifieke vaardigheden. 
In tegenstelling tot de V-groep is er binnen de E-groep een tendens dat
de leerlingen, in het bijzonder de meisjes, respectievelijk de leerlingen
die biologie in hun vakkenpakket kiezen, in relatie met een adequate
studie-aanpak van het vak biologie al in het tweede trimester
studievaardigheden steeds belangrijker gaan vinden.

Opvattingen over de rol van de biologiedocent tijdens het
onderwijsleerproces
• Als in het begin van het schooljaar aan de 4-vwo-leerlingen wordt

gevraagd drie activiteiten op te schrijven die volgens hen zó belangrijk
zijn dat de biologiedocent ze tijdens de biologielessen dient uit te
voeren, dan huldigen relatief veel leerlingen de opvatting dat de
docent tijdens het onderwijsleerproces actief het voortouw dient te
nemen, waarbij zijzelf afwachtend en min of meer passief blijven. De
opvatting dat docent-activiteiten zich (ook) dienen te richten op het
activeren, het begeleiden en het bevorderen van de zelfstandigheid van
leerlingen komt aanzienlijk minder voor.

• In de loop van het schooljaar komt binnen de V-groep de opvatting dat
de docent het initiatief dient te nemen bij het uitvoeren van
leeractiviteiten minder naar voren, hetgeen vooral voor rekening komt
van de meisjes, respectievelijk de leerlingen die geen biologie kiezen.
Binnen de E-groep verandert er in dit verband weinig. Tegelijkertijd
geven de leerlingen van de E-groep, in het bijzonder de leerlingen die
biologie in hun vakkenpakket kiezen, in de loop van het schooljaar
opvallend meer blijk van de opvatting dat de docent tijdens het
onderwijsleerproces leerlingen al begeleidend óók dient te activeren
en hun zelfstandigheid dient te bevorderen, een verandering die zich al
in het tweede trimester manifesteert. In de V-groep blijft deze
verandering achterwege. 
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Persoonlijkheidskenmerken en opvattingen over het vak biologie
• De 4-vwo-leerlingen die ordelijk en nauwgezet werken hechten relatief

meer belang aan het vermelden van biologische onderwerpen in de
Studiegids van de school dan de andere 4-vwo-leerlingen. 

• De 4-vwo-leerlingen die ordelijk en nauwgezet werken, hechten in het
kader van een goede studie-aanpak aan het einde van het schooljaar
wat meer belang aan studievaardigheden dan de andere leerlingen in 
4 vwo. Hetzelfde geldt voor de 4-vwo-leerlingen die assertief zijn en
over een zekere mate van zelfverzekerdheid beschikken.   
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12.1 INLEIDING

ALGEMEEN

De deelstudie die in dit hoofdstuk wordt gepresenteerd gaat over de acties
die de 4-vwo-leerlingen ondernemen om biologie te leren. De activiteiten die
leerlingen tijdens het leerproces uitvoeren, worden doorgaans ondergebracht
in drie categorieën, namelijk cognitieve leeractiviteiten die expliciet zijn gericht
op het verwerken van informatie of leerstof, meta-cognitieve of regulerende
activiteiten die gebruikt worden om het leerproces te sturen en affectieve
leeractiviteiten die te maken hebben met het controleren van emotionele
aspecten tijdens het leren. 

Indertijd heeft onder andere Vermunt (1992) in zijn onderzoek naar de
studie-aanpak van studenten in het Universitaire Onderwijs aannemelijk
gemaakt, dat verschillen tussen studenten betreffende het verwerken van
leerstof zijn terug te brengen tot enkele cognitieve leerstrategieën. Deze
strategieën worden gekenmerkt door een bepaalde clustering van in
samenhang uitgevoerde leeractiviteiten. Als een student bijvoorbeeld
relaterende leeractiviteiten centraal stelt en daarbij structurerend en kritisch
te werk gaat, is er sprake van diepte-verwerking. Liggen de accenten
voornamelijk op memoriserende activiteiten, dan kan worden gesproken van
een min of meer oppervlakkige aanpak.  
Uit onderzoek van De Jong (1992) en Vermunt (1992) werd tevens duidelijk
dat met betrekking tot het uitvoeren van meta-cognitieve activiteiten of
regulatiestrategieën een onderscheid kan worden gemaakt op grond van de
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wijze van aansturing. Een leerling of student die bijvoorbeeld uit zichzelf
regelmatig zijn leerproces bewaakt en evalueert, zijn planning bijstuurt en
zijn leerresultaten toetst, geeft in hoge mate blijk van een zelfgestuurde
strategie. Als een leerling of student qua sturing sterk op de docent of de
leermethode leunt, kan worden gesproken van externe sturing. 
In de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs zijn leerlingen zich
nauwelijks bewust van cognitieve en meta-cognitieve leerstrategieën (zie
bijvoorbeeld Klatter, 1995 en Boekaerts e.a., 1997). In het algemeen
gebruiken jonge leerlingen simpele, meestal sterk op reproductie gerichte
leerstrategieën. In de loop van de tijd blijkt er een zekere rijping plaats te
vinden, waardoor bij oudere leerlingen bepaalde op betekenis gerichte
cognitieve verwerkingsstrategieën in meerdere of mindere mate herkenbaar
zijn (Roosendaal & Vermunt, 1996).  

In tegenstelling tot onderzoek naar algemene leerstrategieën (zoals dat van
Vermunt, 1992) is deze deelstudie gericht op het in kaart brengen van de
cognitieve en meta-cognitieve of regulerende leeractiviteiten en -strategieën
die de 4-vwo-leerlingen gebruiken om biologie-informatie en leerstof te
verwerken en dus gerelateerd zijn aan het vak biologie. De affectieve
aspecten van het leren worden verder buiten beschouwing gelaten. 

ONDERZOEKSVRAGEN

De onderzoeksvragen betreffende deze deelstudie zijn als volgt
geformuleerd:
1 In hoeverre hanteren de 4-vwo-leerlingen in het begin van het

schooljaar bij de studie van het vak biologie bepaalde leeractiviteiten
en -strategieën?

2 Welke veranderingen in aanpak van de studie voor het vak biologie
treden bij de 4-vwo-leerlingen op in de loop van het schooljaar?

3 Zijn er met betrekking tot de aanpak van de studie voor het vak
biologie verschillen waarneembaar tussen de 4-vwo-leerlingen van de
E- en de V-groep? 

4 Zijn er betreffende het hanteren van leeractiviteiten en -strategieën
voor het vak biologie verschillen tussen de jongens en de meisjes en
zijn er anderzijds betreffende het hanteren van leeractiviteiten en 
-strategieën voor het vak biologie verschillen tussen de leerlingen die
biologie wél en die biologie niet in het vakkenpakket voor het
eindexamen kiezen (situatie vóór de Tweede Fase)?  
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5 Welke interacties met betrekking tot het uitvoeren van leeractiviteiten
en -strategieën voor het vak biologie doen zich voor tussen de
achtergrondkenmerken geslacht en de keuze van het vak in het
eindexamenpakket enerzijds en de onderzoeksconditie anderzijds? 

6 Welke relaties zijn er tussen persoonlijkheidskenmerken van de 
4-vwo-leerlingen en de aanpak van de studie voor het vak biologie? 

12.2 METHODE

De opzet voor dit deelonderzoek is hetzelfde als die is beschreven in
hoofdstuk 10 bij de deelstudie over de motivatie van de 4-vwo-leerlingen
voor het vak biologie. In het vervolg van deze paragraaf worden alleen de
relevante verschillen benadrukt.

CONSTRUCTIE UITSPRAKENLIJST

Voor het samenstellen van een lijst met uitspraken over leeractiviteiten is
gebruik gemaakt van de ILS-VO van het STAR-centre van de Katholieke
Universiteit Brabant (1997). Na de noodzakelijke aanpassing voor het vak
biologie in 4 vwo ontstond een lijst met 56 opnieuw geformuleerde items.
Deze groep items werd door de onderzoeker aangevuld met 19 nieuwe
uitspraken (zie bijlage F) en toegevoegd als onderdeel van lijst 2.
Bij elk van de 75 uitspraken hadden de leerlingen de mogelijkheid om op het
voorgedrukte antwoordblad op een vijfpuntsschaal aan te geven in welke
mate de genoemde leeractiviteit werd uitgevoerd, variërend van Ik doe dit
zelden of nooit (score 1) tot Ik doe dit (vrijwel) altijd (score 5).  

SCHALENCONSTRUCTIE

Analyseresultaat
Voordat met de principale componenten-analyse werd begonnen, werden de
75 uitspraken verdeeld over twee categorieën leeractiviteiten: 40 items
hadden betrekking op cognitieve leeractiviteiten en 35 op meta-cognitieve of
regulerende activiteiten.
Het resultaat van de principale componenten-analyse op de scores van de 40
uitspraken over cognitieve leeractiviteiten bij de nameting, is weergegeven in
tabel 12.1. Binnen deze categorie uitspraken zijn twee dimensies of schalen
te onderscheiden, namelijk een schaal die kan worden aangeduid als
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Constructieve strategie en een schaal die verwijst naar een Reproductieve
strategie. De uitspraken die deel uitmaken van de schaal Constructieve strategie
hebben gemeen dat de omschreven leeractiviteiten bijdragen aan een meer
constructieve en betekenisvolle studie-aanpak, gericht op meer diepgang. De
uitspraken van de andere schaal vertegenwoordigen een meer oppervlakkige,
op reproductie gerichte aanpak.
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Factor
Eigenwaarde
% verklaarde variantie

Schalen met bijbehorende uitspraken

SCHAAL: CONSTRUCTIEVE STRATEGIE = .85
- Ik probeer de afzonderlijke biologie-onderwerpen samen te brengen tot

een geheel.
- Ik zoek uit wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de

verschillende biologie-onderwerpen die aan de orde komen.
- Ik breng de afzonderlijke feiten in verband met de grote lijn van een

hoofdstuk of paragraaf door bijvoorbeeld schema’s te maken.
- Ik probeer de biologische dingen die om mij heen gebeuren te begrijpen

met de kennis die ik op school heb geleerd.
- Ik probeer nieuwe leerstof in verband te brengen met datgene wat ik er

al over weet.
- Ik probeer te bedenken wat de verschillende biologie-onderwerpen met

elkaar te maken hebben.
- Ik vergelijk mijn mening over de aanpak of een onderwerp van het vak

biologie met de mening van mijn biologieleraar.
- Ik probeer voor mezelf een totaalbeeld te krijgen van het vak biologie.
- Ik vergelijk onderwerpen uit verschillende hoofdstukken met elkaar.
- Ik ga in het biologieboek na of wat mijn leraar vertelt ook inderdaad

klopt.
- Als ik over een biologie-onderwerp lees, vraag ik me af of het waar is

wat er staat.
- Ik probeer wat er in het biologieboek staat of wat mijn biologieleraar

zegt, kritisch te benaderen.
- Als ik met bepaalde leerstof van het vak biologie bezig ben, denk ik aan

ervaringen die ik zelf heb meegemaakt.

F1
6.05
26.3

.59

.63

.50

.58

.50

.67

.55

.68

.70

.54

.58

.55

.56

F2
3.24
14.1

(factorladingen tussen -0.35 en 0.35 zijn weggelaten)

factorladingen

TABEL

12.1
TABEL

12.1
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TABEL 12.1
SCHALEN CONSTRUCTIEVE STRATEGIE EN REPRODUCTIEVE STRATEGIE

MET BETREKKING TOT DE AANPAK VAN HET VAK BIOLOGIE,
AANGEVULD MET CRONBACH’S ALPHA PER SCHAAL EN DE LADING

PER UITSPRAAK OP DE GEROTEERDE FACTOR IN EEN

2-FACTOREN-OPLOSSING (N = 221).
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Factor
Eigenwaarde
% verklaarde variantie

Schalen met bijbehorende uitspraken

SCHAAL: REPRODUCTIEVE STRATEGIE = .84
- Ik werk een leertaak, bijvoorbeeld een hoofdstuk uit mijn biologieboek,

punt voor punt af en bestudeer elk onderdeel apart.
- Ik herhaal de belangrijkste onderdelen van een hoofdstuk net zo lang 

tot ik ze uit mijn hoofd ken.
- Rijtjes met biologische feiten van een bepaald onderwerp prent ik in 

mijn hoofd.
- Ik zet de belangrijkste biologische feiten op een rijtje en dan leer ik dat

rijtje uit mijn hoofd.
- Ik verwerk de afzonderlijke onderdelen van de leerstof stap voor stap.
- De betekenis van biologische begrippen leer ik zo letterlijk mogelijk van

buiten.
- Ik leer de betekenis van alle voor mij nieuwe woorden en begrippen 

stuk voor stuk uit mijn hoofd.
- Details leer ik grondig.
- Ik leer de opeenvolgende stappen van een onderwerp één voor één.
- Ik besteed tijdens het leren voor biologie vooral aandacht aan rijtjes,

moeilijke woorden en manieren om vragen te maken.

F1
6.05
26.3

F2
3.24
14.1

.50

.73

.78

.70

.49

.77

.75

.51

.59

.54

(factorladingen tussen -0.35 en 0.35 zijn weggelaten)

factorladingen

TABEL

12.1
TABEL

12.1
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In tabel 12.2 wordt het resultaat gegeven van de principale componenten-
analyse op de nameting-scores van de 35 uitspraken over regulerende
activiteiten. Ook binnen deze categorie uitspraken zijn twee schalen
gevonden die aangeduid kunnen worden als Interne en Externe sturing. De
uitspraken betreffende de dimensie Interne sturing geven aan dat de leerling
zelf het initiatief neemt om sturende activiteiten uit te voeren. De uitspraken
die binnen de schaal Externe sturing zijn gegroepeerd, drukken uit dat de
leerling zich bij sturing sterk laat leiden door externe factoren uit de
leeromgeving.  
Zowel de analyses van de gegevens van de voormeting als van de
tussenmeting ondersteunden de constructie van de gevonden schalen. 
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Factor
Eigenwaarde
% verklaarde variantie

Schalen met bijbehorende uitspraken

SCHAAL: INTERNE STURING = .85
- Als ik met een nieuw biologie-onderwerp of een nieuwe biologietaak ga

starten, denk ik eerst na over de manier waarop ik dat het beste kan
aanpakken.

- Als ik met biologie bezig ben, doe ik meer dan het strikt noodzakelijke.
- Om na te gaan of ik de leerstof voldoende heb verwerkt, bedenk ik zelf

vragen die ik dan beantwoord.
- Ik voeg uit andere bronnen iets aan de leerstof toe.
- Als ik iets in mijn biologieboek niet goed begrijp, zoek ik dat op in

andere boeken.
- Ik bespreek op eigen initiatief vooraf met mijn biologieleraar of de

gekozen aanpak voor het uitvoeren van een biologie-opdracht of taak
een juiste aanpak is.

- Ik bespreek met mijn biologieleraar hoe de werkzaamheden voor een
bepaalde taak zijn verlopen.

- Ik bespreek met mijn biologieleraar of ik een bepaald 
biologie-onderwerp goed beheers.

- Ik bespreek met medeleerlingen of mijn aanpak voor het vak biologie 
een juiste aanpak is.

F1
4.42
24.0

.66

.67

.62

.73

.61

.74

.72

.68

.60

F2
2.53
14.1

(factorladingen tussen -0.35 en 0.35 zijn weggelaten)

factorladingen

TABEL

12.2
TABEL
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TABEL 12.2
SCHALEN INTERNE STURING EN EXTERNE STURING MET BETREKKING

TOT DE AANPAK VAN HET VAK BIOLOGIE, AANGEVULD MET

CRONBACH’S ALPHA PER SCHAAL EN DE LADING PER UITSPRAAK OP DE

GEROTEERDE FACTOR IN EEN 2-FACTOREN-OPLOSSING (N = 221).
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Factor
Eigenwaarde
% verklaarde variantie

Schalen met bijbehorende uitspraken

SCHAAL: EXTERNE STURING = .67
- Ik verwerk en leer alle biologieleerstof op dezelfde manier.
- Om na te gaan of ik de leerstof begrijp, maak ik alleen gebruik van de

vragen en opdrachten die in het biologieboek staan of die mijn
biologieleraar opgeeft.

- Ik leer alles precies zoals het in het biologieboek staat.
- Ik begrijp goed wat mijn biologieleraar bedoelt, als hij aangeeft wat ik

moet doen of hoe ik moet leren voor het vak biologie.
- Als ik de vragen en opdrachten kan maken die in mijn biologieboek

staan, besluit ik dat ik de leerstof goed beheers.
- Ik bestudeer de leerstof in de volgorde waarin die in het biologieboek

staat.
- Als ik alle vragen en opdrachten kan maken die bij een bepaald

hoofdstuk horen, besluit ik dat ik de leerstof voldoende heb verwerkt.
- Als ik iets niet begrijp of als iets niet lukt, ga ik daar eerst met een

medeleerling over praten.
- Als ik moeite heb met het uitvoeren van een bepaalde taak en een

medeleerling kan me niet helpen, dan vraag ik mijn biologieleraar om
hulp.

F1
4.42
24.0

F2
2.53
14.1

.42

.56

.46

.54

.46

.48

.59

.51

.64

(factorladingen tussen -0.35 en 0.35 zijn weggelaten)

factorladingen
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Schalenbeschrijving cognitieve leerstrategieën
Schaal Constructieve strategie

De uitspraken van deze schaal hebben betrekking op het gebruiken van
verschillende leeractiviteiten voor het constructief opbouwen van biologische
kennis en inzichten.
Centraal staat het leggen van relaties door onder andere leerstof in verband
te brengen met wat men al weet, door te zoeken naar overeenkomsten en
verschillen tussen biologie-onderwerpen, te proberen de grote lijn te
ontdekken en een totaalbeeld op te bouwen. Deze activiteiten worden
ondersteund door het maken van bijvoorbeeld schema’s, door eigen concrete
ervaringen en door biologische processen en verschijnselen uit het dagelijks
leven erbij te betrekken. Ook een kritische benadering van hetgeen de
docent zegt of wat er in het biologieboek staat, draagt bij aan kennisopbouw.
Daarbij speelt het vormen van een persoonlijke mening over
leerstofonderdelen en de aanpak van het vak eveneens een rol.

Schaal Reproductieve strategie
In de groep uitspraken van deze schaal staat memoriseren centraal.
Kenmerkend is dat leerstof net zo lang wordt herhaald totdat deze uit het
hoofd wordt gekend en dat biologische feiten letterlijk worden ingeprent.
Daarbij wordt veel aandacht besteed aan details en moeilijke woorden en
bestaat een sterke neiging om alles stapsgewijs, een voor een, punt voor
punt af te werken en elk leerstofonderdeel apart te leren.

Schalenbeschrijving regulatiestrategieën
Schaal Interne sturing

De uitspraken van deze schaal hebben betrekking op het ontplooien van een
aantal initiatieven om uit zichzelf het leren voor het vak biologie meer
inhoud en betekenis te geven.
Zo wordt eerst nagedacht over de aanpak van een nieuwe leertaak of
werkopdracht. Daarbij is het belangrijk vooraf of tijdens de werkzaamheden
óók met de docent of medeleerlingen na te gaan of de gekozen aanpak een
juiste is. Tijdens het werken voor biologie zullen zo nodig (bijvoorbeeld als iets
niet wordt begrepen) ook andere boeken of infobronnen geraadpleegd worden
en zal er dus meer gedaan worden dan strikt noodzakelijk is. Ook wordt
nagegaan of de leerstof wordt beheerst door het zelf bedenken en
beantwoorden van vragen. Met de docent wordt nagegaan hoe werkzaamheden
zijn verlopen en of een bepaald biologie-onderwerp goed wordt beheerst.
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Schaal Externe sturing
De uitspraken die deze schaal vormen, duiden op een sterke sturing door
externe factoren en het zoeken naar hulp vanuit de omgeving. De
uitgevoerde activiteiten zijn vooral gericht op het kunnen onthouden en
reproduceren van leerstof en hebben een bepaalde mate van
oppervlakkigheid gemeen. 
Het leerboek is daarbij sterk maatgevend. De leerstof wordt precies geleerd
zoals deze in het boek staat en wordt bestudeerd in de aangegeven volgorde.
Om na te gaan of de leerstof is verwerkt en begrepen, wordt alleen gebruik
gemaakt van de vragen en opdrachten uit het leerboek of vragen die door de
docent zijn gegeven. Er is dus sprake van een relatief starre manier van leren.
Wanneer er problemen zijn bij het uitvoeren van een taak of als iets niet
wordt begrepen, wordt in eerste instantie een beroep gedaan op de docent
of medeleerlingen.

NIEUWE VARIABELEN, SCHAALSCORES EN STATISTISCHE
TOETSING

De scores van de leerlingen op de uitspraken van de vier schalen zijn
omgerekend tot gemiddelde schaalscores en als vier nieuwe variabelen
ingevoerd in de computer.  
Per afhankelijke variabele is een ANOVA uitgevoerd, waarbij de gegevens van
de voor- en de nameting als within-subjects-factor zijn betrokken. Als
between-subjects-factoren spelen de volgende subgroepen een rol: de E- en
de V-groep, de jongens en de meisjes en de leerlingen die wél en die geen
biologie in hun eindexamenpakket kiezen aan het einde van het schooljaar. In
deze analyses is nagegaan of er sprake is van significante hoofdeffecten 
(p ≤ .05) en interacties (p ≤ .10).   
Om significante effecten te interpreteren, is voor het vergelijken van de
gemiddelde schaalscores van de verschillende subgroepen 4-vwo-leerlingen
per variabele en per meetmoment een t-toets voor onafhankelijke
steekproeven uitgevoerd. Hierbij is aan de hand van de F-toets consequent
nagegaan of uitgegaan dient te worden van het pooled of separate variance
estimate-model. Van de gepaarde t-toets is gebruik gemaakt om per variabele
binnen elke onderzoeksgroep de gemiddelde schaalscores betreffende de
verschillende meetmomenten met elkaar te vergelijken. 
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12.3 RESULTATEN

COGNITIEVE LEERSTRATEGIEËN

In tabel 12.3 zijn de descriptieve data van de schalen Constructieve en
Reproductieve strategie weergegeven. 

TABEL 12.3
DESCRIPTIEVE GEGEVENS VAN DE SCHALEN CONSTRUCTIEVE STRATEGIE

EN REPRODUCTIEVE STRATEGIE. 
AANTAL LEERLINGEN (N), GEMIDDELDE SCHAALSCORES (M), STANDAARDDEVIATIE

(SD), LAAGSTE SCORE (MIN), HOOGSTE SCORE (MAX), VOORMETING (VM),
TUSSENMETING (TM) EN NAMETING (NM).
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METING N M SD Min Max

Vm 137 2.75 .57 1.54 4.23
Tm 126 2.88 .53 1.31 4.31
Nm 135 2.91 .58 1.61 4.85

E-GROEP

Vm   93 2.44 .62 1.00 3.62
Nm   87 2.45 .61 1.15 3.90

E- en V-GROEP
Vm 230 2.62 .61 1.00 4.23
Nm 222 2.73 .63 1.15 4.85

V-GROEP

R
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A
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G
IE

Vm 137 2.96 .57 1.00 4.80
Tm 126 3.02 .62 1.00 4.80
Nm 135 3.08 .65 1.50 4.80

E-GROEP

Vm   93 3.05 .78 1.00 4.80
Nm   87 3.07 .76 1.20 4.90

E- en V-GROEP
Vm 230 2.99 .66 1.00 4.80
Nm 222 3.08 .69 1.20 4.90

V-GROEP

TABEL
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General Factorial ANOVA’s 
In tabel 12.4 zijn de resultaten van twee uitgevoerde variantie-analyses
weergegeven met betrekking tot het hanteren van cognitieve leeractiviteiten
door de 4-vwo-leerlingen. De onafhankelijke factoren zijn: de (onderwijs-)
conditie (E- en V-groep), sekse (jongens en meisjes) en keuze bio (leerlingen die
wel en die geen biologie kiezen in het examenpakket). Alleen significante
(hoofd-)effecten en interactie-effecten zijn weergegeven.

TABEL 12.4
GEGEVENS VAN TWEE ANOVA’S MET ALS WITHIN-SUBJECTS-FACTOREN

ACHTEREENVOLGENS CONSTRUCTIEVE STRATEGIE EN REPRODUCTIEVE

STRATEGIE MET TWEE NIVEAUS (VOOR- EN NAMETING). 
WEERGEGEVEN ZIJN DE SUMS OF SQUARES (SSQ), VRIJHEIDSGRADEN (df), 
F-WAARDEN EN DE VOLGENDE SIGNIFICANTIES:
* P ≤ .10; ** P ≤ .05; *** P ≤ .01; **** P ≤ .001.
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CONSTRUCTIEVE STRATEGIE

Between-subjects-effecten
Error
Conditie
Keuze bio
Conditie * Sekse
Within-subjects-effecten
Error
Constructieve strategie
Constructieve strategie * Conditie

REPRODUCTIEVE STRATEGIE

Between-subjects-effecten
Error
Sekse
Within-subjects-effecten
Error
Reproducieve strategie
Reproducieve strategie * Sekse

Ssq

89.18
8.07
2.62
1.70

28.52
1.21
0.49

133.99
2.53

27.94
0.65
1.12

df

172.00
1.
1.
1.

172.00
1.
1.

172.00
1.

172.00
1.
1.

F

15.57****.
5.06 **.
3.28 *.

6.76 ***

2.95 *

3.82 **

4.02 **

6.86 ***
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T-toetsen op de gemiddelde schaalscores
Om interpretatie van de gevonden significante hoofd- en interactie-effecten
mogelijk te maken, zijn de verschillende onderzoeksgroepen onderling en
met betrekking tot de verschillende meetmomenten met behulp van de 
t-toets voor onafhankelijke steekproeven en de gepaarde t-toets met elkaar
vergeleken. Hierbij zijn alleen de significante verschillen (t-waarden)
aangegeven. Door middel van staafdiagrammen worden deze analyses visueel
ondersteund. 

E- en V-groep samen
Analyse van de gegevens geeft het volgende resultaat:

• Bij de nameting zijn de gemiddelde schaalscores van de 
4-vwo-leerlingen zowel bij de Constructieve als bij de Reproductieve
strategie significant hoger dan bij de voormeting (t = -2.84, df = 195, 
p = .005, respectievelijk t = -2.08, df = 195, p = .039).

• Zowel bij de voor- als bij de nameting wordt op de schaal Reproductieve
strategie significant hoger gescoord dan op de schaal Constructieve
strategie (t = -7.26, df = 227, p = .000, respectievelijk t = -6.54, 
df = 217, p = .000). 

Verschillen tussen de E- en de V-groep
In afbeelding 12.1 zijn met betrekking tot de twee cognitieve strategieën de
gemiddelde scores van de verschillende metingen grafisch weergegeven voor
zowel de E- als de V-groep.

AFBEELDING 12.1
COGNITIEVE STRATEGIEËN, VERSCHILLEN TUSSEN DE E- EN DE V-GROEP
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3.073.053.083.022.96
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2.912.88
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Analyse van de gegevens geeft de volgende resultaten:

Constructieve strategie
• Zowel bij de voor- als bij de nameting scoren de leerlingen van de 

E-groep significant hoger dan de V-groep-leerlingen (t = 3.89, df =
226, p = .000, respectievelijk t = 5.51, df = 216, p = .000).

• In de E-groep is de gemiddelde score bij de tussen- en de nameting ten
opzichte van de voormeting significant hoger (Vm Tm: t = -2.53, 
df = 124, p = .013; Vm Nm: t = -3.28, df = 133, p = .001).

Reproductieve strategie
• In de E-groep is de gemiddelde score bij de nameting significant hoger

dan die bij de voormeting (t = -2.26, df = 133, p = .026).

Verschillen tussen de jongens en de meisjes
Analyse van de gegevens geeft de volgende resultaten:

Constructieve strategie
• In de V-groep scoren de meisjes bij de voormeting significant hoger

dan de jongens (t =  -2.04, df = 89, p = .044). 
• Bij de nameting scoren de meisjes van de E-groep significant hoger dan

de meisjes van de V-groep (t = 3.41, df = 113, p = .001). De jongens
van de E-groep scoren zowel bij de voor- als bij de nameting significant
hoger dan de jongens van de V-groep (t = 4.77, df = 119, p = .000,
respectievelijk t = 4.59, df = 101, p = .000).

• Bij de meisjes van de E-groep is de gemiddelde score zowel bij de
tussen- als bij de nameting significant hoger dan bij de voormeting
(Vm Tm: t = -2.31, df = 58, p = .024; Vm Nm: t = -3.48, df = 65,  
p = .001).

Reproductieve strategie
• De meisjes van de E-groep scoren bij de nameting significant hoger dan

bij de voormeting (t = -3.21, df = 65, p = .002).
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Verschillen tussen de leerlingen die biologie wél en die biologie niet
in het vakkenpakket voor het eindexamen kiezen

Analyse van de gegevens geeft de volgende resultaten:

Constructieve strategie
• Binnen de E-groep scoren de leerlingen die biologie kiezen bij alle

metingen significant hoger dan de leerlingen die biologie niet kiezen
(Vm: t = -2.98, df = 125, p = .003; Tm: t = -3.21, df = 123, p = .032;
Nm: t = -2.17, df = 114, p = .002). 

• Als de leerlingen van de E- en de V-groep die biologie kiezen met
elkaar worden vergeleken, scoren de leerlingen van de E-groep zowel
bij de voor- als bij de nameting significant hoger dan de leerlingen van
de V-groep (t = 3.13, df = 103, p = .002, respectievelijk t = 5.29, 
df = 113, p = .001). Hetzelfde geldt voor de leerlingen van de E-groep
die geen biologie kiezen. Zij scoren ook zowel bij de voor- als bij de
nameting significant hoger dan de V-groep-leerlingen die geen biologie
kiezen (t = 2.08, df = 95, p = .040, respectievelijk t = 2.86, df = 84,
p = .005).

• De leerlingen van de E-groep die biologie kiezen, scoren bij de
nameting significant hoger dan bij de voormeting (t = -3.45, df = 70,
p = .001). De leerlingen van de E-groep die geen biologie kiezen,
scoren bij de tussen- en de nameting significant hoger dan bij de
voormeting (Vm Tm: t = -2.34, df = 48, p = .024; Vm Nm: 
t = -2.34, df = 53, p = .023). 

Reproductieve strategie
• Binnen de E-groep scoren de leerlingen die biologie kiezen bij de

nameting significant hoger dan de leerlingen die biologie niet kiezen 
(t = -2.36, df = 123, p = .020). 

• De leerlingen van de E-groep die biologie kiezen, scoren bij de tussen-
en de nameting significant hoger dan bij de voormeting (Vm Tm: 
t = -2.53, df = 66,  p = .014; Vm Nm: t = -3.73, df 70, p = .001). 
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REGULATIESTRATEGIEËN

In tabel 12.5 zijn de descriptieve data weergegeven van de schalen Interne en
Externe sturing. 

TABEL 12.5
STATISTISCHE GEGEVENS VAN DE SCHALEN INTERNE STURING EN

EXTERNE STURING.
AANTAL LEERLINGEN (N), GEMIDDELDE SCHAALSCORES (M), 
STANDAARDDEVIATIE (SD), LAAGSTE SCORE (MIN), HOOGSTE SCORE (MAX),
VOORMETING (VM), TUSSENMETING (TM) EN NAMETING (NM).
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IN
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E 
ST
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R
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G

METING N M SD Min Max

Vm 137 2.40 .64 1.11 3.89
Tm 126 2.52 .62 1.11 3.56
Nm 135 2.54 .68 1.00 4.33

E-GROEP

Vm   93 2.00 .65 1.00 4.00
Nm   87 1.92 .54 1.00 3.78

E- en V-GROEP
Vm 230 2.24 .67 1.00 4.00
Nm 222 2.30 .73 1.00 4.33

V-GROEP

EX
TE

R
N

E 
ST

U
R

IN
G

Vm 137 3.41 .53 2.22 4.56
Tm 126 3.43 .51 2.11 4.89
Nm 135 3.47 .52 2.00 4.89

E-GROEP

Vm   93 3.65 .54 1.89 4.67
Nm   87 3.53 .53 2.33 4.67

E- en V-GROEP
Vm 230 3.51 .54 1.89 4.67
Nm 222 3.49 .52 2.00 4.89

V-GROEP
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General Factorial ANOVA’s 
In tabel 12.6 zijn de resultaten van twee uitgevoerde variantie-analyses
weergegeven met betrekking tot het hanteren van regulerende leeractiviteiten.
Alleen significante (hoofd-)effecten en interactie-effecten zijn weergegeven.

TABEL 12.6
GEGEVENS VAN TWEE ANOVA’S MET ALS WITHIN-SUBJECTS-FACTOREN

ACHTEREENVOLGENS INTERNE STURING EN EXTERNE STURING MET

TWEE NIVEAUS (VOOR- EN NAMETING). 
WEERGEGEVEN ZIJN DE SUMS OF SQUARES (SSQ), VRIJHEIDSGRADEN (df), 
F-WAARDEN EN DE VOLGENDE SIGNIFICANTIES:
* P ≤ .10; ** P ≤ .05; *** P ≤ .01; **** P ≤ .001.

T-toetsen op de gemiddelde schaalscores
E- en V-groep samen

Analyse van de gegevens geeft het volgende resultaat:

• Bij de nameting zijn de gemiddelde scores van de 4-vwo-leerlingen
betreffende de schaal Interne sturing significant hoger dan bij de
voormeting (t = -2.05, df = 195, p = .041). 
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INTERNE STURING

Between-subjects-effecten
Error
Conditie
Conditie * Keuze bio

EXTERNE STURING

Between-subjects-effecten
Error
Conditie * Sekse
Within-subjects-effecten
Error
Externe sturing * Conditie
Externe sturing * Sekse

Ssq

105.86
9.09
2.42

62.73
1.92

27.61
0.75
0.93

df

172.00
1.
1.

.

172.00
1.
.

172.00
1.
1.

F

14.77****

3.93 **

5.27 **

4.66 **

5.78 **
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• Zowel bij de voor- als bij de nameting zijn de gemiddelde schaalscores
betreffende de schaal Externe sturing significant hoger dan die met
betrekking tot de schaal Interne sturing (t = -21.15, df = 227, p = .000,
respectievelijk t = -19.09, df = 227, p = .000).

Verschillen tussen de E- en de V-groep
In afbeelding 12.2 worden de resultaten van de verschillende metingen
grafisch weergegeven.

AFBEELDING 12.2
REGULATIESTRATEGIEËN, VERSCHILLEN TUSSEN DE E- EN DE V-GROEP

Analyse van de gegevens geeft de volgende resultaten:

Interne sturing
• Zowel bij de voor- als bij de nameting scoren de leerlingen van de 

E-groep significant hoger dan de V-groep-leerlingen (t = 4.64, df =
226, p = .000, respectievelijk t = 6.53, df = 216, p = .000).

• In de E-groep is de gemiddelde score bij de tussen- en de nameting
significant hoger dan bij de voormeting (Vm Tm: t = -1.98, df = 124,
p = .050; Vm Nm: t = -2.62, df = 133, p = .025).

Externe sturing
• Bij de voormeting scoren de leerlingen van de V-groep significant

hoger dan de E-groep-leerlingen (t = -3.37, df = 226, p = .001). 

W A T L E E R L I N G E N D O E N •
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E-groep V-groep E-groep V-groep

interne sturing externe sturing

Voormeting

Nameting

Tussenmeting

3.533.65
3.473.433.41

1.922.00

2.542.52
2.40
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Verschillen tussen de jongens en de meisjes
Interne sturing

• De meisjes van de E-groep scoren zowel bij de voor- als bij de
nameting significant hoger dan de meisjes van de V-groep (t = 2.58, 
df = 105, p = .011, respectievelijk t = 5.24, df = 113, p = .000). 
Ook de jongens van de E-groep scoren bij beide metingen significant
hoger dan de jongens van de V-groep (t = 3.95, df = 119, p = .000,
respectievelijk t = 3.77, df = 101, p = .000).

• De jongens van de E-groep scoren bij de tussenmeting significant
hoger dan bij de voormeting (t = -2.06, df = 65, p = .043). 

Externe sturing
• Binnen de E-groep scoren de jongens bij de voormeting significant

hoger dan de meisjes (t = 2.14, df = 135, p = .035).  
• De meisjes van de E-groep scoren bij de voormeting significant lager

dan de meisjes van de V-groep (t = -4.01, df = 105, p = .000). 
• De jongens van de E-groep scoren bij de tussenmeting significant lager

dan bij de voormeting (t = 2.57, df = 65, p = .013). Bij de meisjes van
de E-groep zijn de gemiddelde scores bij de tussen- en de nameting
significant hoger dan bij de voormeting (t = -3.41, df = 58, p = .001,
respectievelijk  t = -3.38, df = 65, p = .001). 

Verschillen tussen de leerlingen die biologie wél en die biologie niet
in het vakkenpakket voor het eindexamen kiezen
Interne sturing

• In de E-groep scoren de leerlingen die biologie kiezen bij de voor- en de
nameting significant hoger dan de leerlingen die biologie niet kiezen
(Vm: t = -2.23, df = 99.06, p = .028; Nm: t = 3.32, df = 123, p = .001). 

• De leerlingen van de E-groep die biologie kiezen, scoren zowel bij de
voor- als bij de nameting significant hoger dan dezelfde groep
leerlingen van de V-groep (t = 3.85, df = 103, p = .000, respectievelijk
t = 7.39, df = 113, p = .000). 

• De leerlingen van de E-groep die biologie kiezen, scoren bij de nameting
significant hoger dan bij de voormeting (t = -2.83, df = 70, p = .006). 

Externe sturing
• Als de leerlingen van de E- en de V-groep die biologie kiezen met

elkaar worden vergeleken, scoort de E-groep bij de voormeting
significant hoger dan de V-groep (t = -2.37, df = 103, p = .020). 
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De leerlingen uit de E-groep die geen biologie kiezen, scoren bij de
voormeting significant lager dan dezelfde groep leerlingen uit de 
V-groep (t = -2.00, df = 95, p = .049). 

• De leerlingen van de E-groep die biologie kiezen, scoren bij de
nameting significant hoger dan bij de tussenmeting (t = -2.03, 
df = 66, p = .046). 

PERSOONLIJKHEIDSKENMERKEN ALS VOORSPELLERS VAN
COGNITIEVE LEERSTRATEGIEËN EN REGULATIESTRATEGIEËN

Voor de uitgevoerde analyses zijn de schalen van de drie
persoonlijkheidsdimensies (tabel 10.2) en de descriptieve gegevens 
(tabel 10.7) uit hoofdstuk 10 gebruikt.
De proportie van de variantie in de uitgevoerde leerstrategieën van het vak
biologie die wordt verklaard door de persoonlijkheidskenmerken is bepaald
door het uitvoeren van multipele regressies met de drie dimensies als
predictoren. Als afhankelijke variabelen fungeerden de gemiddelde scores van
de vier desbetreffende schalen bij de voor- en de nameting. 
De ENTER-procedure is toegepast om de individuele bijdrage van de drie
voorspellers vast te kunnen stellen. In tabel 12.7 wordt het resultaat van de
regressieanalyses weergegeven. 

De proporties verklaarde variantie (R2) zijn in het algemeen erg laag, behalve
betreffende de Reproductieve strategie bij de nameting (12%). Verder is in de
tabel te zien dat de dimensies Extraversie en Zorgvuldigheid een rol spelen.
Vooral relatief hoge scores op de dimensie Zorgvuldigheid gaan bij de nameting
gepaard met relatief hoge scores op de schalen Reproductieve strategie en
Externe sturing. Dit geldt in mindere mate voor de schaal Constructieve strategie.
Deze laatst genoemde relatie is alleen gevonden bij de E-groep  (R2 = .09, 

= .29, F = 12.19, p = .001), niet binnen de V-groep. 
Relatief hoge scores op de dimensie Extraversie gaan bij de voormeting samen
met relatief hoge scores op de schalen Reproductieve strategie en Interne
sturing. Bij de nameting speelt deze dimensie alleen met betrekking tot de
schaal Constructieve strategie een rol.
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TABEL 12.7
BÈTAGEWICHTEN VAN DRIE PERSOONLIJKHEIDSKENMERKEN ALS

VOORSPELLERS VAN HET HANTEREN VAN LEERACTIVITEITEN

EN -STRATEGIEËN

12.4 CONCLUSIES 

CONCLUSIES NAAR AANLEIDING VAN DE ONDERZOEKSVRAGEN

Onderzoeksvraag 1
In hoeverre hanteren de 4-vwo-leerlingen in het begin van het schooljaar bij de
studie van het vak biologie bepaalde leeractiviteiten en -strategieën?

Cognitieve leerstrategieën
In het begin van het schooljaar ontplooien de 4-vwo-leerlingen in een
redelijke mate leeractiviteiten die onderdeel uitmaken van een constructieve
op diepteverwerking gerichte strategie. Leeractiviteiten die te maken hebben
met een min of meer oppervlakkige, op reproductie gerichte aanpak worden
overigens in een wat sterkere mate gebruikt.  
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   Vm     Nm  Vm    Nm  Vm    Nm  Vm    Nm   
Extraversie     .15*       .20**    .18*     .09     .21**     .12  
Zorgvuldigheid    .06       .15*   .11        .34***      .13*       .25***

Emotionele 
         stabiliteit       -.11     -.14     .06
    
R2   .02      .06   .04     .12   .04     .01    .02       .06
F  1.59      4.32**  2.88*     9.71***  3.06*     .77  1.67      4.75**

Gewichten tussen -.05 en .05 zijn weggelaten.

Constructieve
strategie

Externe
sturing

Interne
sturing

Reproductieve
strategie

COGNITIEVE
LEERSTRATEGIEËN

REGULATIE-
STRATEGIEËN

* p ≤ .05; ** p ≤ .01; *** p ≤ .001.
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Regulatiestrategieën
De 4-vwo-leerlingen houden zich naar verhouding weinig bezig met
zelfregulatie van het eigen leerproces. Activiteiten die gerelateerd zijn aan
externe sturing worden daarentegen aanzienlijk vaker uitgevoerd.   

Onderzoeksvraag 2
Welke veranderingen in aanpak van de studie voor het vak biologie treden bij de
4-vwo-leerlingen op in de loop van het schooljaar?

Cognitieve leerstrategieën
Het gebruik van constructieve leeractiviteiten neemt in de loop van het
schooljaar toe, hetgeen eveneens gebeurt met betrekking tot het uitvoeren
van min of meer oppervlakkige en op reproductie gerichte activiteiten.

Regulatiestrategieën
In de loop van het schooljaar gaan de leerlingen bij hun studie voor het vak
biologie eveneens wat meer activiteiten uitvoeren om zelf het eigen
leerproces te reguleren, terwijl de mate waarin op externe sturing gerichte
leeractiviteiten worden gebruikt substantieel hetzelfde blijft.

Onderzoeksvraag 3
Zijn er met betrekking tot de aanpak van de studie voor het vak biologie
verschillen waarneembaar tussen de 4-vwo-leerlingen van de E- en de V-groep? 

Cognitieve leerstrategieën
In het begin van het schooljaar geven de leerlingen van de E-groep aan zich
in wat sterkere mate bezig te houden met constructieve leeractiviteiten dan
de leerlingen van de V-groep. Terwijl er in de loop van het schooljaar in de 
V-groep in dit opzicht verder weinig verandert, gebruiken de leerlingen van
de E-groep steeds meer op diepteverwerking gerichte leeractiviteiten, een
verandering die zich al in het tweede trimester voordoet.
Betreffende het hanteren van min of meer oppervlakkige, op reproductie
gerichte strategieën zijn er tussen de E- en V-groep weinig verschillen. Wel
blijken de leerlingen van de E-groep aan het einde van het schooljaar meer
op reproductie gerichte leeractiviteiten te gebruiken dan in de periode
daarvoor.
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Regulatiestrategieën
In het begin van het schooljaar blijken de leerlingen van de E-groep hun
eigen leerproces wat meer zelf te sturen dan de leerlingen van de V-groep. In
de loop van het schooljaar verandert er echter in de V-groep weinig, terwijl
de leerlingen van de E-groep al in het tweede trimester aangeven vaker
leeractiviteiten uit te voeren om het eigen leerproces te sturen dan in het
begin van het schooljaar.
Met betrekking tot de externe regulering van het eigen leerproces zijn er
tussen de E- en de V-groep in het algemeen weinig verschillen. Wel geven de
leerlingen van de V-groep in het begin van het schooljaar meer blijk van deze
vorm van regulatie dan de leerlingen van de E-groep, een verschil dat
overigens aan het einde van het schooljaar is verdwenen.

Onderzoeksvraag 4
Zijn er betreffende het hanteren van leeractiviteiten en -strategieën voor het vak
biologie verschillen tussen de jongens en de meisjes en zijn er anderzijds
betreffende het hanteren van leeractiviteiten en -strategieën voor het vak biologie
verschillen tussen de leerlingen die biologie wél en die biologie niet in het
vakkenpakket voor het eindexamen kiezen (situatie vóór de Tweede Fase)?  

Verschillen tussen de jongens en de meisjes
Cognitieve leerstrategieën

In de E-groep valt op dat vooral de meisjes in de loop van het schooljaar
meer gebruik maken van leeractiviteiten die zijn gericht op
diepteverwerking. In de V-groep blijken de meisjes in het begin van het
schooljaar meer constructieve leeractiviteiten te ontplooien dan de jongens,
een verschil dat aan het einde van het schooljaar is verdwenen.
Wat de op reproductie gerichte leeractiviteiten betreft, zijn er tussen de
jongens en de meisjes in het algemeen weinig verschillen. Wel geven de
meisjes van de E-groep aan het einde van het schooljaar meer blijk van het
uitvoeren van dergelijke leeractiviteiten dan voorheen.

Regulatiestrategieën
Binnen de E-groep laten de jongens al in het tweede trimester blijken, dat ze
meer zelfsturende leeractiviteiten ontplooien dan in het begin van het
schooljaar. Verder zijn er tussen de jongens en de meisjes weinig verschillen.
In het begin van het schooljaar geven de jongens van de E-groep aan meer te
leunen op leeractiviteiten die zijn gericht op externe sturing van hun
leerproces dan de meisjes. Terwijl deze groep jongens in de loop van het
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schooljaar laat blijken deze leeractiviteiten minder uit te voeren, gebeurt bij
de meisjes juist het omgekeerde.
Tussen de jongens en de meisjes van de V-groep zijn er met betrekking tot
de externe sturing van hun leerproces weinig verschillen.

Verschillen tussen de leerlingen die biologie wél en die biologie
niet in het vakkenpakket voor het eindexamen kiezen
Cognitieve leerstrategieën

Binnen de E-groep ontplooien de leerlingen die biologie kiezen in het
vakkenpakket voor het eindexamen meer leeractiviteiten die samenhangen
met diepteverwerking van biologie-informatie dan de leerlingen die biologie
niet kiezen. Beide groepen leerlingen dragen echter bij aan de bij
onderzoeksvraag 3 genoemde toename in de loop van het schooljaar. In de 
V-groep is dit verschil tussen de twee groepen leerlingen niet geconstateerd.
Het zijn ook weer de leerlingen van de E-groep die biologie in hun
vakkenpakket kiezen, die tegen het einde van het schooljaar meer blijk geven
van het uitvoeren van op reproductie gericht leeractiviteiten dan de
leerlingen die biologie niet kiezen. Binnen de V-groep zijn er in dit verband
weinig verschillen tussen beide groepen leerlingen.

Regulatiestrategieën
In de E-groep maken de leerlingen die biologie in hun vakkenpakket kiezen
in het algemeen meer gebruik van zelfsturende leeractiviteiten dan de
leerlingen die geen biologie kiezen. Daarnaast laten de E-groep-leerlingen die
biologie kiezen tegen het einde van het schooljaar blijken dergelijke
leeractiviteiten meer te hanteren dan voorheen. Binnen de V-groep zijn er
tussen de leerlingen die biologie wel en de leerlingen die biologie niet
kiezen weinig verschillen.
Wat de externe regulerende activiteiten betreft, zijn er tussen beide groepen
leerlingen in het algemeen weinig verschillen. Wel laten de leerlingen van de
E-groep die biologie kiezen tegen het einde van het schooljaar blijken meer
gebruik te maken van dergelijke leeractiviteiten.
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Onderzoeksvraag 5
Welke interacties doen zich voor met betrekking tot het uitvoeren van
leeractiviteiten en -strategieën voor het vak biologie tussen de
achtergrondkenmerken geslacht en de keuze van het vak in het eindexamenpakket
enerzijds en de onderzoeksconditie anderzijds? 

Cognitieve leerstrategieën
Met betrekking tot het hanteren van constructieve leeractiviteiten is er
sprake van interactie met de verschillende onderwijscondities. Dit betekent
dat de gevonden toename in de loop van het schooljaar vooral voor rekening
komt van de leerlingen van de E-groep. Daarnaast speelt ook een interactie
tussen de onderwijscondities en het geslacht een rol, waarbij vooral de
meisjes uit de E-groep naar voren komen.
Betreffende het ontplooien van min of meer oppervlakkige en op reproductie
georiënteerde leeractiviteiten is er sprake van een interactie-effect met het
geslacht: het zijn vooral de meisjes van de E-groep die in de loop van het
schooljaar steeds meer gebruik maken van dergelijke leeractiviteiten.  

Regulatiestrategieën
Met betrekking tot zelfsturing van het eigen leerproces is er sprake van een
interactie tussen de verschillende onderwijscondities en het wel of niet
kiezen van biologie in het eindexamenpakket, hetgeen betekent dat vooral
de leerlingen van de E-groep die biologie kiezen wat beter in staat zijn hun
eigen leerproces te reguleren dan de andere leerlingen.
Betreffende de externe sturing van het leerproces zijn er verschillende
interactie-effecten. Zo is er sprake van interacties tussen externe sturing, de
verschillende onderwijscondities en het geslacht. De leerlingen van de 
V-groep hanteren in de loop van het schooljaar minder op externe sturing
gerichte leeractiviteiten dan de leerlingen van de E-groep en binnen de 
E-groep ontplooien de meisjes dergelijke leeractiviteiten in de loop van 
het schooljaar in meerdere en de jongens in mindere mate. 

Onderzoeksvraag 6
Welke relaties zijn er tussen persoonlijkheidskenmerken van de 4-vwo-leerlingen en
de aanpak van de studie voor het vak biologie? 

Aan het einde van het schooljaar is er een duidelijke positieve relatie tussen
de persoonlijkheidsdimensie Zorgvuldigheid en het uitvoeren van op
reproductie en externe sturing gerichte activiteiten. 
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In mindere mate is er aan het einde van het schooljaar ook een positieve
relatie met het hanteren van constructieve leeractiviteiten.
Wat de persoonlijkheidsdimensie Extraversie betreft, zijn er in het begin van
het schooljaar positieve relaties met leeractiviteiten die samenhangen met
een oppervlakkige, op reproductie gerichte aanpak en zelfregulatie van het
eigen leerproces. Aan het einde van het schooljaar zijn deze twee relaties
niet meer gevonden. Er is echter dan wel sprake van een positieve relatie 
met een meer constructieve manier van werken. 

CONCLUSIES SAMENGEVAT

Cognitieve leerstrategieën betreffende het vak biologie
• In het begin van het schooljaar blijken de 4-vwo-leerlingen voor de

studie van het vak biologie in een redelijke mate leeractiviteiten te
hanteren die zijn gericht op diepteverwerking. Tegelijkertijd is er
echter een sterkere voorkeur voor het uitvoeren van min of meer
oppervlakkige en op reproductie gerichte leeractiviteiten.

• In de loop van het schooljaar gaan de 4-vwo-leerlingen zich meer
richten op diepteverwerking. Deze verandering manifesteert zich al in
het tweede trimester en komt vooral voor rekening van de leerlingen
van de E-groep, waarbij de meisjes, respectievelijk de leerlingen die
biologie in het vakkenpakket kiezen een rol lijken te spelen. Hierbij
dient te worden opgemerkt dat de leerlingen van de E-groep in het
begin van het schooljaar aangeven zich wat meer dan de 
V-groep-leerlingen te richten op constructieve leeractiviteiten.
Ook de mate waarin leeractiviteiten worden gehanteerd die gericht zijn
op een min of meer oppervlakkige, op reproductie gerichte aanpak van
het vak biologie neemt in de loop van het schooljaar toe, hetgeen zich
vooral voordoet bij de meisjes van de E-groep. Tevens lijkt het erop dat
ook de leerlingen van de E-groep die biologie kiezen zich aan het
einde van het schooljaar meer dan voorheen bezig houden met op
reproductie gerichte leeractiviteiten. 

Regulatiestrategieën betreffende het vak biologie
• In het begin van het schooljaar laten de 4-vwo-leerlingen blijken zich

relatief weinig bezig te houden met zelfsturing van hun eigen leerproces.
Externe sturing van het leerproces neemt daarentegen een aanzienlijk
belangrijkere plaats in bij de studie-aanpak voor het vak biologie.
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• In de loop van het schooljaar neemt bij de 4-vwo-leerlingen de
zelfregulatie van het eigen leerproces enigszins toe, een verandering
die vooral voor rekening lijkt te komen van de leerlingen van de 
E-groep, waarbij ook de leerlingen die biologie in hun vakkenpakket
kiezen in beeld komen. Deze verandering in de aanpak van de studie
voor het vak biologie vindt al plaats in het tweede trimester. Hierbij
dient te worden opgemerkt dat de leerlingen van de E-groep in het
begin van het schooljaar aangeven zich wat meer dan de 
V-groep-leerlingen te richten op zelfsturing van het eigen leerproces.
Met betrekking tot het uitvoeren van leeractiviteiten die zijn
gerelateerd aan externe sturing van het leerproces, valt in de E-groep
op dat de jongens in de loop van het schooljaar laten blijken dergelijke
leeractiviteiten in de context van het vak biologie minder uit te voeren
en de meisjes juist meer. Ook blijken de leerlingen van de E-groep die
uiteindelijk biologie in hun vakkenpakket kiezen aan het einde van het
schooljaar sterker op externe sturing van hun leerproces te steunen
dan voorheen. 

Persoonlijkheidskenmerken en de aanpak van de studie voor het vak
biologie
• De 4-vwo-leerlingen die ordelijk en nauwgezet werken hebben een

voorkeur voor het hanteren van een min of meer oppervlakkige en op
reproductie gerichte studie-aanpak die vooral extern wordt
aangestuurd. Aan het einde van het schooljaar zijn deze leerlingen
echter óók wat meer gericht op diepteverwerking van biologie-
informatie. 

• De leerlingen in 4 vwo die assertief zijn en over een zekere mate van
zelfverzekerdheid beschikken, hebben aan het einde van het schooljaar
meer voorkeur voor een op diepteverwerking gerichte aanpak dan
daarvoor. In het begin van het schooljaar blijken deze leerlingen zich
juist te richten op een min of meer oppervlakkige, op reproductie
gerichte aanpak. Opvallend is dat dit gepaard gaat met een behoorlijke
mate van zelfsturing. 
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13.1 INLEIDING

ALGEMEEN

De deelstudie die in dit hoofdstuk wordt gepresenteerd, is in zekere zin de
logische afsluiting van het onderzoek. Docenten, leerlingen en ouders willen
weten wat het resultaat is van het onderwijsleerproces, uitgedrukt in een cijfer
of een rapportage. Ook de onderzoeker vindt het in de context van dit
onderzoek naar de betekenis van het in de STUDIEWEGWIJZER gepresenteerde
procesgerichte biologie-onderwijs uiterst relevant om na te gaan wat de
kwaliteit is van de leerresultaten van de 4-vwo-leerlingen.

In het algemeen is het de bedoeling dat leerlingen in allerlei specifieke
leersituaties relevante cognitieve en meta-cognitieve gereedschappen
hanteren om informatie binnen een vakgebied of domein betekenisvol en met
diepgang te verwerken en te integreren in de aanwezige kennis. Tegelijkertijd
wordt gestreefd naar een verbetering van vakspecifieke vaardigheden en
studievaardigheden. Zo dient betreffende het biologische domein goed leren
ook bij 4-vwo-leerlingen te leiden tot een steeds verder uitbouwen van de
eigen competenties. Uiteindelijk dienen leerlingen steeds beter in staat te zijn
hun biologische kennis te gebruiken en toe te passen in voor hen onbekende
situaties en bij het oplossen van nieuwe biologische problemen.

Deze deelstudie heeft expliciet betrekking op de kwaliteit van bepaalde
vakinhoudelijke biologische kennis en enkele vaardigheden als leerresultaat
van het onderwijsleerproces in 4 vwo. Dit leerresultaat wordt in beeld

U
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gebracht door confrontatie van de 4-vwo-leerlingen met voor hen onbekende
vraagstukken en problemen betreffende biologische onderwerpen die binnen
de context van de biologielessen aan de orde zijn geweest.

ONDERZOEKSVRAGEN

De onderzoeksvragen zijn als volgt geformuleerd:
1 In welke mate zijn de 4-vwo-leerlingen bij de aanvang van het

schooljaar in staat met behulp van hun actuele en parate biologische
kennis en vaardigheden voor hen onbekende biologische vraagstukken
op te lossen?

2 Welke veranderingen betreffende de kwaliteit van biologische kennis
en vaardigheden treden bij de 4-vwo-leerlingen op in de loop van het
schooljaar?

3 Zijn er met betrekking tot de kwaliteit van biologische kennis en
vaardigheden verschillen waarneembaar tussen de leerlingen van de 
E- en de V-groep? 

4 Zijn er betreffende de kwaliteit van biologische kennis en vaardigheden
verschillen tussen de jongens en de meisjes en zijn er anderzijds
betreffende de kwaliteit van biologische kennis en vaardigheden
verschillen tussen de leerlingen die biologie wél en die biologie niet in
het vakkenpakket voor het eindexamen kiezen (situatie vóór de
Tweede Fase)?  

5 Welke interacties met betrekking tot de kwaliteit van biologische
kennis en vaardigheden voor het vak biologie doen zich voor tussen de
achtergrondkenmerken geslacht en de keuze van het vak in het
eindexamenpakket enerzijds en de onderzoeksconditie anderzijds? 

6 Welke relaties zijn er tussen persoonlijkheidskenmerken van de 
4-vwo-leerlingen en de kwaliteit van hun biologische kennis en
vaardigheden? 
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13.2 METHODE

DE BIOLOGIETEST

Om zicht te krijgen op de kwaliteit van bepaalde biologisch kennis en enkele
vaardigheden van de 4-vwo-leerlingen is een speciale biologietest
samengesteld. Deze test bestaat uit tien vraagstukken die betrekking hebben
op informatie en situaties, waarmee de 4-vwo-leerlingen tijdens de
biologielessen en in het leerboek als zodanig nooit zijn geconfronteerd. De
vraagstukken zijn deels geïnspireerd op vragen uit 5-havo-examens en deels
nieuw geconstrueerd (zie bijlage E). Ze kunnen in het algemeen niet worden
opgelost met behulp van feitenkennis alleen.
Voor het oplossen van de vraagstukken 1 tot en met 6 en 8 wordt een beroep
gedaan op bepaalde biologische kennis en het vermogen om biologisch te
redeneren. De vragen 7, 9 en 10 vereisen naast kennis vooral vaardigheden.
Bij het oplossen van het gestelde probleem bij vraag 7 is het van belang dat
leerlingen de vaardigheid hebben om onderzoeksresultaten in de vorm van
een staafdiagram juist te interpreteren en vanuit deze interpretatie tot een
conclusie te komen. Bij het beantwoorden van de vragen 9 en 10 gaat het
respectievelijk om het aangeven van een relevante aanpak voor het uitvoeren
van een werkstuk en het bedenken van een eenvoudig natuurwetenschappelijk
experimentje, uitgaande van een gegeven vraagstelling.   

PERFORMANCEMODEL ALS UITGANGSPUNT VOOR HET
SCORINGSMODEL 

In schema 13.1 worden in samenhang de mentale activiteiten weergegeven
die leerlingen dienen uit te voeren bij het beantwoorden en oplossen van
biologische vraagstukken. Dit performancemodel is gebruikt als uitgangspunt
voor het construeren van het scoringsmodel om de kwaliteit van de antwoorden
van de leerlingen te kunnen beoordelen en er punten aan toe te kennen. 
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SCHEMA 13.1
PERFORMANCEMODEL

Toelichting
Biologische concepten

Zowel op moleculair niveau, als op het niveau van cellen, organen,
organismen en ecosystemen zijn biologische concepten onder te verdelen in
drie groepen.

1 Structuren
Deze concepten geven aan hoe iets in elkaar zit en hoe het eruit ziet,
bijvoorbeeld de onderdelen (organellen) van de cel, de vorm van de
mitochondriën, het geraamte van de mens en de vorm van de
verschillende soorten beenderen.

2 Processen
Zoals de naam al aangeeft zijn dit de concepten waarin bepaalde logisch
met elkaar samenhangende veranderingen tot uitdrukking komen. In
relatie met de relevante structuren vertegenwoordigen deze concepten
een stapsgewijs verloop van een proces, bijvoorbeeld de
menstruatiecyclus bij de vrouw onder invloed van de geslachtshormonen
of de fotosynthese in de bladgroenkorrels van de plant. 
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3 Verschijnselen
Deze concepten vertegenwoordigen het uiteindelijke resultaat van een
of meer processen die hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld het
ontstaan van de secundaire geslachtskenmerken tijdens de puberteit of
het slap hangen van planten door gebrek aan water.

Tussen deze drie groepen biologische concepten bestaat een verband:
structuren en processen zijn onlosmakelijk aan elkaar gerelateerd en
resulteren in een bepaald verschijnsel.

Inhoudsaspecten
Als concepten van biologische structuren, processen en verschijnselen
inhoudelijk worden beschouwd, zijn er vier verschillende aspecten te
onderscheiden, namelijk Definitie, Dynamiek, Functie/Doel en Samenhang. De
eerste drie hebben altijd betrekking op één concept en nemen in volgorde in
complexiteit toe. Het vierde aspect Samenhang is weer complexer, doordat
verschillende concepten door hun onderlinge causale verbanden aan elkaar
zijn gekoppeld.
Hieronder volgen ter verduidelijking enkele voorbeelden betreffende het
structuur-concept hoornlaag van de huid, het proces-concept fotosynthese en
het verschijnsel-concept osmose.

1 Definitie
Dit zijn de omschrijvingen die betekenis geven aan een biologisch
concept op het laagste niveau. Het gaat dan in principe om min of
meer eenvoudige concrete en eenduidige informatie met de
gebruikelijke benamingen.

Structuur-concept:
De hoornlaag is de bovenste laag van de huid en bestaat uit
verhoornde cellen.

Proces-concept:
Fotosynthese vindt plaats in de bladgroenkorrels van de groene
planten, waar met behulp van zonlicht glucose wordt gevormd.

Verschijnsel-concept:
Osmose is een (natuurkundig) verschijnsel, waarbij water zich via
levende membranen kan verplaatsen.
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2 Dynamiek
Hierbij gaat het om opeenvolgende gebeurtenissen waardoor duidelijk
wordt welke veranderingen optreden en hoe die veranderingen tot
stand komen. Er is sprake van een betekenisgeving op een hoger
niveau.

Structuur-concept:
Onder de hoornlaag sterven de cellen langzaam af, waarbij verhoorning
optreedt. Door aanvulling van onderaf schuiven de verhoornde dode
cellen naar boven op. De hoornlaag wordt echter niet dikker doordat
aan de bovenzijde de dode verhoornde cellen steeds afschilferen.

Proces-concept:
Onder invloed van lichtenergie die met behulp van bladgroen wordt
opgevangen, worden het energie-arme water en koolstofdioxide zó
bewerkt, dat er energie-rijk glucose ontstaat en zuurstof vrij komt.

Verschijnsel-concept:
Als de concentratie opgeloste stoffen binnen en buiten de cel
verschillend is, zal het concentratieverschil niet veranderen of
opgeheven worden door diffusie van de opgeloste stoffen (omdat ze de
levende membranen niet zomaar kunnen passeren), maar door
verplaatsing van de watermoleculen in de richting van de hoogste
concentratie opgeloste stoffen via de membranen. 

3 Functie/Doel
Dit aspect spreekt voor zich, waarbij opgemerkt dient te worden dat
de betekenisgeving van het concept op het hoogste plan komt door de
samenhang met de andere twee inhoudsdimensies.

Structuur-concept:
De relatief sterke en dode hoornlaag van de huid die steeds wordt
vernieuwd, beschermt het lichaam tegen schadelijke invloeden van het
externe milieu, zoals beschadiging door normaal mechanisch geweld
(aanraken, stoten), allerlei stoffen, bacteriën of straling. Ook voorkomt
de hoornlaag uitdroging van het lichaam.
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Proces-concept:
De fotosynthese is een van de allerbelangrijkste processen in de
natuur, omdat uiteindelijk alle organismen wat hun voeding betreft
hiervan afhankelijk zijn.

Verschijnsel-concept:
Slap hangende planten gaan weer overeind staan na het geven van
water omdat door osmose de plantencellen weer stevigheid krijgen.
Het binnendringen van watermoleculen in de cel door osmose in
combinatie met de stevige cellulosecelwand zorgt bij planten voor
extra stevigheid.

4 Samenhang
Dit inhoudsaspect geeft de logische samenhang weer tussen de andere
aspecten van de verschillende concepten waarbij meer of minder
sprake is van causale verbanden, bijvoorbeeld kanker (gestoorde,
ongeremde celdelingen) ontstaat door mutaties/veranderingen in het
erfelijk materiaal (DNA) van de cel als gevolg van bijvoorbeeld de
invloed van UV-straling.
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Mentale activiteiten van de leerling
Om een biologisch vraagstuk goed te kunnen beantwoorden of op te lossen,
dient een leerling een aantal mentale activiteiten uit te voeren met behulp
van relevante in zijn geheugen opgeslagen biologische concepten en de
daaraan gekoppelde inhoudsaspecten.

1 Activeren van voorkennis
In de specifieke context van de vraag of het probleem vanuit het
geheugen reproduceren en/of herkennen van concrete of abstracte
biologische informatie, dat wil zeggen uit het geheugen ophalen van
aanwezige relevante kennis van biologische structuren, processen en
verschijnselen op verschillende inhoudsniveaus.

2 Operationaliseren van voorkennis
Juiste causale verbanden leggen tussen verschillende relevante
concepten door te vergelijken, te zoeken naar samenhang, eventueel
nieuwe concepten te bedenken, enzovoorts, binnen de specifieke
context van de vraag of het probleem.

3 Oplossen van de vraag- of probleemstelling
Na afweging van de verschillende (nieuwe) inzichten met betrekking
tot de relevante concepten en hun samenhang de juist geachte
verklaringen, voorspellingen of redeneringen geven en/of de juist
geachte conclusie(s) trekken.

4 Presenteren van het antwoord of de oplossing
De drie hieraan voorafgaande mentale activiteiten spelen zich
onzichtbaar af in de hersenen van de leerling. Ze worden zichtbaar
door de presentatie van het antwoord of de oplossing, meestal in de
vorm van een tekst, maar het kunnen bijvoorbeeld ook tekeningen,
diagrammen, grafieken of schema’s zijn, afhankelijk van de vraag of het
probleem. Deze output vormt de basis van waaruit leerlingen worden
beoordeeld. 
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HET SCORINGSMODEL TOEGELICHT

In deze deelstudie gaat het om het meten of scoren van de kwaliteit van de
antwoorden van de leerlingen. Bij elke vraag wordt dan ook consequent
expliciet gevraagd naar de achterliggende redenering, uitleg, verklaringen,
enzovoorts. Als uitleg of een verklaring ontbreekt, zijn geen punten
toegekend.
Om het gehanteerde scoringsmodel te verduidelijken, volgt hier de
uitwerking van de eerste twee vragen als representatieve voorbeelden.

Vraag 1
Huidkanker

Door bepaalde gassen die onder andere in koelkasten en bij de fabricage van
schuimplastics worden gebruikt, wordt de ozonlaag in de dampkring van de aarde
aangetast. Daardoor dringen bepaalde ultraviolette stralen meer tot het
aardoppervlak door. Mensen kunnen pigment in de huid vormen als bescherming
tegen deze UV-straling, maar toch verwacht men dat het aantal gevallen van
huidkanker ten gevolge van deze straling zal toenemen. Er wordt dan ook
aangeraden zich tegen al te veel zonnestraling te beschermen.
De tekening hieronder geeft een doorsnede van een stukje van de huid van een
mens weer.

In welke laag of lagen van de huid is de kans het grootst dat er door 
UV-straling huidkanker kan ontstaan? Schrijf bij je antwoord jouw redenering,
waardoor je tot die keuze bent gekomen.

A In de diepere lagen onder de opperhuid
B In de hoornlaag
C In de kiemlaag
D In zowel de hoornlaag als de kiemlaag

W A T L E E R L I N G E N L E R E N • 275



Antwoord
Juiste antwoord is C.
Voorbeeld redenering:
1 In de hoornlaag kan nooit kanker ontstaan omdat er geen levende

cellen zijn.
2 In de diepere huidlagen is de kans op kanker zeer klein omdat de

(levende) cellen in deze lagen normaal niet delen.
3 De cellen van de kiemlaag delen constant en zijn daarom gevoelig voor

de invloed van UV-straling daar is de kans op mutaties in de
celkernen met als gevolg ongeremde celdeling, huidkanker, het grootst.

Mentale activiteiten
Voor het beantwoorden van deze vraag zijn de concepten Huid en Kanker en
hun onderlinge samenhang van betekenis.
1 Activeren van voorkennis met betrekking tot het concept Kanker

Herinneren van de inhoudsdimensie Dynamiek:
Kanker ongeremde celdelingen (waardoor een tumor of gezwel
ontstaat) (Biologie Overal, H3, §3.5)

2 Activeren van voorkennis met betrekking tot het concept Huid
Herinneren van Definitie:
1 Hoornlaag bovenste laag van de opperhuid, bestaat uit dode

verhoornde cellen (H1, §1.2 en H3, §3.3)
2 Kiemlaag onderste laag van de opperhuid, bestaat uit levende

cellen (H1, §1.2 en H3, §3.3)
Herinneren van Dynamiek:
1 Kiemlaag constant delende cellaag (vult steeds de hoornlaag aan)

(H1, §1.2 en H3, §3.3)
2 De cellen van de lagen onder de opperhuid (lederhuid en onderhuids

bindweefsel en de daarin aanwezige structuren) delen normaal niet
(H1, §1.2)

3 Activeren van voorkennis met betrekking tot de samenhang tussen de
concepten
Ontstaan van kanker door mutaties in het erfelijk materiaal (DNA)
van de cel als gevolg van bijvoorbeeld UV-straling, gaan cellen
ongeremd delen (H3, §3.5)

4 Operationaliseren van voorkennis concepten en onderlinge samenhang
juiste redenering
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Scoringsmodel
Aan het antwoord “C” of “C, in de kiemlaag” zonder uitleg, geen punten
toekennen. 
Kans in hoornlaag is nul
1p In de hoornlaag zijn geen levende cellen/zijn alleen dode (verhoornde)

cellen 
Kans in diepere lagen is klein
1p De levende cellen in de diepere lagen (onder de opperhuid) delen

normaal niet
Kans in kiemlaag is het grootst
1p De kiemlaag bestaat uit levende cellen
of
2p De kiemlaag bestaat uit levende constant delende cellen
1p Mutaties/veranderingen (van DNA) in de celkern (door bv. UV-straling)

kunnen ongeremde celdeling veroorzaken

Maximaal kunnen 5 punten worden gescoord.

Vraag 2
Biologische bestrijding van een insectenplaag

Onlangs las je een artikel over het gebruik van feromonen als biologisch
bestrijdingsmiddel. Feromonen zijn seksuele lokstoffen die vrouwtjes van bepaalde
vlindersoorten produceren. Door deze stoffen kunnen de mannetjes de vrouwtjes
al van grote afstand vinden. Een belangrijk gegeven in het artikel is, dat een
mannetje met zeer veel vrouwtjes kan paren en dat als een vrouwtje éénmaal
heeft gepaard, ze haar belangstelling voor de mannetjes verliest. Tijdens het lezen
dacht je aan een bevriende fruitteler, die regelmatig veel last heeft van een
vlindersoort, de Appelbladroller, die veel schade toebrengt aan de appels.

Wat is naar jouw idee de beste manier om het aantal Appelbladrollers sterk te
verminderen?  Geef bij jouw aanpak aan waarom jij het zó zou doen.

Antwoord
Met feromonen zo veel mogelijk mannetjes vangen, steriliseren/onvruchtbaar
maken (met bijvoorbeeld UV-straling of zwak radioactieve straling) en weer
uitzetten. 
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Omdat:
1 Een steriel mannetje met veel vrouwtjes zal paren, waardoor ze

onbevruchte eitjes leggen.
2 Deze vrouwtjes niet meer met andere mannetjes zullen paren, dus ook

niet met de nog aanwezige vruchtbare mannetjes.

Mentale activiteiten
Voor het beantwoorden is het selecteren van relevante informatie uit de
tekst van de vraag en het concept Steriliseren van belang.
1 Activeren van voorkennis met betrekking tot het concept Steriliseren

Herinneren van Definitie:
Steriliseren (van insecten) ingreep waardoor een organisme
onvruchtbaar wordt (Hl, §1.5 en H2, §2.4)
Herinneren van Functie:
Steriliseren leggen na paring onbevruchte eitjes, er komen
dus geen nakomelingen (Hl, §1.5)

2 Operationaliseren van selecteervaardigheid met betrekking tot de
inleidende tekst
1 Feromoon seksuele lokstof bij bepaalde insecten
2 Mannetje kan met zeer veel vrouwtjes paren
3 Na een paring verliest een vrouwtje haar belangstelling voor

mannetjes
3 Operationaliseren van voorkennis en geselecteerde gegevens 

gewenste aanpak met biologisch juiste toelichting

Scoringsmodel
Aanpak
1p Mannetjes vangen met feromoon (zoveel mogelijk) 
1p Mannetjes (met zwak radioactieve straling of UV-straling ) steriliseren
2p Gesteriliseerde mannetjes weer uitzetten
Waarom
1p Eén steriel mannetje zal met zeer veel vrouwtjes paren, die dan

onbevruchte eitjes legt
1p Na een paring verliezen vrouwtjes belangstelling voor mannetjes, dus

ook voor vruchtbare mannetjes sterke vermindering aantal
(schadelijke) rupsjes en dus vlinders

Maximaal kunnen 6 punten worden gescoord.
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Het maximaal aantal te behalen punten voor de gehele biologietest 
bedraagt 54.
Voordat werd gestart met het verwerken en scoren van de
leerlingenantwoorden is het scoringsmodel door een collega-biologiedocent
gescreend op fouten.

VERWERKEN LEERLINGENANTWOORDEN

Voorbereiding
De voorbereiding heeft op dezelfde wijze plaatsgevonden, zoals is
beschreven in hoofdstuk 11 onder 11.2. Alle antwoordbladen van de
leerlingen werden gekopieerd. Vervolgens werden deze kopieën per klas en
per meting bij elkaar gelegd, waarna ze op de achterzijde door een andere
persoon dan de onderzoeker werden voorzien van een willekeurig cijfer.
Vervolgens werden de 588 kopieën anoniem gemaakt en in willekeurige
volgorde gelegd. De lijst met de koppeling van de cijfers aan de klassen en
meetmomenten was tot na het beoordelen van de antwoorden van de
leerlingen voor de onderzoeker onbekend.

Coderen en verwerken
Eerst werden alle onderdelen van het scoringsmodel voorzien van een code.
Daarna werd begonnen om per vraag de antwoorden van alle leerlingen te
beoordelen en de behaalde punten per onderdeel toe te kennen aan de hand
van het scoringsmodel. De vastgestelde scores werden aangetekend op de
kopieën met de bijbehorende codes van het scoringsmodel.
Na de beoordeling werden de kopieën en de persoongegevens weer aan
elkaar gekoppeld met behulp van de geheime cijferlijst en de originele
antwoordbladen. De kopieën werden voorzien van het leerlingennummer
zoals dat in SPSS was aangegeven. De volgende stap was het in SPSS
aanmaken van een variabele voor elk onderdeel van het scoringsmodel,
waarna aan de hand van de codes en scores op de kopieën van de
antwoordbladen de gegevens werden ingevoerd. 

Toetsen van de beoordeling
Om de interne consistentie van de gecodeerde uitspraken van de leerlingen
te optimaliseren, heeft de onderzoeker een maand na de eerste beoordeling
alle antwoorden nogmaals gecontroleerd. Het resultaat was bevredigend. De
enkele ontdekte vergissingen werden alsnog gecorrigeerd. 
Vervolgens werd een willekeurige steekproef van 50 kopieën zonder
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persoonsgegevens, maar mét de scores van de onderzoeker, voorgelegd aan
een collega-biologiedocent die niet bij het onderzoek was betrokken. De
externe beoordelaar werd gevraagd aan te geven met welke scores van de
onderzoeker hij het niet eens was. Na telling bleek dat de externe corrector
het voor meer dan 97% eens was met de scores van de onderzoeker. De
overgebleven onenigheid gaf geen aanleiding om de beoordeling en scores
op bepaalde onderdelen ingrijpend te herzien.

NIEUWE VARIABELEN, SCORES EN STATISTISCHE TOETSING

Zoals in de twee voordbeelden van het scoringsmodel is aangegeven, konden
de leerlingen scoren op onderdelen. Per leerling zijn de scores per vraag
opgeteld en als nieuwe variabele in de computer ingevoerd. Vervolgens zijn
per leerling alle scores van de tien vragen bij elkaar opgeteld tot een
totaalscore voor de biologietest die eveneens als nieuwe variabele is
ingevoerd. Daarnaast zijn twee variabelen aangemaakt om een onderscheid
te maken tussen de zeven vragen die primair met biologische kennis te
maken hebben (de vragen 1 tot en met 6 en vraag 8) en de drie vragen  (7, 9
en 10) die betrekking hebben op verschillende vaardigheden. 

Per afhankelijke variabele is een ANOVA uitgevoerd, waarbij de gegevens van
de voor- en de nameting als within-subjects-factor zijn betrokken. Als
between-subjects-factoren spelen de volgende subgroepen een rol: de E- en
de V-groep, de jongens en de meisjes en de leerlingen die wél en die geen
biologie in hun eindexamenpakket kiezen aan het einde van het schooljaar. In
deze analyses is nagegaan of er sprake is van significante hoofdeffecten 
(p ≤ .05) en interacties (p ≤ .10).   
Om significante effecten te interpreteren, is voor het vergelijken van de
gemiddelde testscores van de verschillende subgroepen 4-vwo-leerlingen per
variabele en per meetmoment een t-toets voor onafhankelijke steekproeven
uitgevoerd. Hierbij is aan de hand van de F-toets consequent nagegaan of
uitgegaan dient te worden van het pooled of separate variance estimate-
model. Van de gepaarde t-toets is gebruik gemaakt om per variabele binnen
elke onderzoeksgroep de gemiddelde testscores betreffende de verschillende
meetmomenten met elkaar te vergelijken. 
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13.3 RESULTATEN

In tabel 13.1 worden de descriptieve gegevens van de E- en de V-groep
weergegeven met betrekking tot de biologietest. Hiermee zijn de statistische
berekeningen uitgevoerd. 

TABEL 13.1 STATISTISCHE GEGEVENS BIOLOGIETEST.
AANTAL LEERLINGEN (N), GEMIDDELDE SCHAALSCORES (M), STANDAARDDEVIATIE

(SD), LAAGSTE SCORE (MIN), HOOGSTE SCORE (MAX), VOORMETING (VM), 
TUSSENMETING (TM) EN NAMETING (NM).

GENERAL FACTORIAL ANOVA’S 

In tabel 13.2 zijn de resultaten van drie uitgevoerde variantie-analyses
weergegeven met betrekking tot de kwaliteit van biologische kennis en
vaardigheden van de 4-vwo-leerlingen. De onafhankelijke factoren zijn: de
(onderwijs-)conditie (E- en V-groep), sekse (jongens en meisjes) en keuze bio
(leerlingen die wel en die geen biologie kiezen in het examenpakket). Alleen
significante (hoofd-)effecten en interactie-effecten zijn weergegeven.

W A T L E E R L I N G E N L E R E N •

METING        N         M         SD        Min        Max

Vm 137 7.45 3.55 0 17
Tm 126 10.45   5.04 1 26
Nm 135 10.31   5.14 1 29

E-GROEP

Vm   93 6.97 3.32 0 15
Nm   87 7.98 4.38 0 24

E- en V-GROEP
Vm 230 7.25 3.46 0 17
Nm 222 9.42 4.99 0 29

V-GROEP
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TABEL 13.2
GEGEVENS VAN DRIE ANOVA’S MET ALS WITHIN-SUBJECTS-FACTOREN

ACHTEREENVOLGENS BIOLOGIETEST, BIOLOGISCHE KENNIS EN

VAARDIGHEDEN MET TWEE NIVEAUS (VOOR- EN NAMETING).
WEERGEGEVEN ZIJN DE SUMS OF SQUARES (SSQ), VRIJHEIDSGRADEN (df), 
F-WAARDEN EN DE VOLGENDE SIGNIFICANTIES:
* P ≤ .10; ** P ≤ .05; *** P ≤ .01; **** P ≤ .001.
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BIOLOGIETEST

Between-subjects-effecten
Error
Conditie
Sekse
Within-subjects-effecten
Error
Biologietest
Biologietest * Conditie

Biologische kennis

Within-subjects-effecten
Error
Biologische kennis
Biologische kennis * Conditie
Biologische kennis * Sekse

Vaardigheden

Between-subjects-effecten
Error
Conditie
Sekse
Sekse * Keuze bio
Within-subjects-effecten
Error
Vaardigheid * Conditie * Sekse

Ssq

4222.75
234.58
110.06

1841.46
207.85
83.05

1086.79
151.95
50.15
20.06

798.54
85.77
24.07
15.45

397.41
7.22

df

172.00
1.
1.

172.00
1.
1.

172.00
1.
1.
1.
.

172.00
1.
1.
1.

172.00
1.

F

9.56 ***

4.48 **

19.41****

7.76 ***

24.05****

7.94 ***

3.18 *

18.47****

5.19 **

3.33 *

3.13 *
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T-TOETSEN OP DE GEMIDDELDE TESTSCORES

Om interpretatie van de gevonden significante hoofd- en interactie-effecten
mogelijk te maken, zijn de verschillende onderzoeksgroepen onderling en
met betrekking tot de verschillende meetmomenten met behulp van de 
t-toets voor onafhankelijke steekproeven en de gepaarde t-toets met elkaar
vergeleken. Alleen de significante verschillen (t-waarden) zijn aangegeven.
Door middel van staafdiagrammen worden deze analyses visueel ondersteund.

E- en V-groep samen
Statistische analyse geeft het volgende resultaat:

Biologietest (alle vragen)
• De 4-vwo-leerlingen scoren bij de nameting significant hoger dan bij de

voormeting (t = -6.47, df = 195, p = .000). 

Biologische kennis (vragen 1 t/m 6 en 8)
• De 4-vwo-leerlingen scoren bij de nameting significant hoger dan bij de

voormeting (t = -7.30, df = 195, p = .000). 

Vaardigheden (vragen 7, 9 en 10)
• De 4-vwo-leerlingen scoren bij de nameting significant hoger dan bij de

voormeting (t = -1.93, df = 195, p = .05). 

Verschillen tussen de E- en de V-groep
In afbeelding 13.1 zijn de totaalscores van de E- en de V-groep op de
biologietest bij de verschillende metingen grafisch weergegeven.

Statistische analyse geeft de volgende uitkomsten:

Biologietest 
• Bij de nameting is de gemiddelde totaalscore van de E-groep significant

hoger dan die van de V-groep (t = 3.44, df = 216, p = .001). 
• De E-groep scoort zowel bij de tussen- als bij de nameting significant

hoger dan bij de voormeting (t = -7.09, df = 122, p = .000,
respectievelijk t = -6.99, df = 134, p = .000).
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AFBEELDING 13.1
TOTAALSCORES BIOLOGIETEST, VERSCHILLEN TUSSEN DE E- EN DE

V-GROEP

Biologische kennis 
• Bij de nameting scoort de E-groep significant hoger dan de V-groep

(t = 2.59, df = 216, p = .010). 
• De E-groep scoort zowel bij de tussen- als bij de nameting significant

hoger dan bij de voormeting (t = -6.98, df = 122, p = .000,
respectievelijk t = -7.35, df = 134, p = .000).

• De V-groep scoort bij de nameting significant hoger dan bij de
voormeting (t = -2.20, df = 60, p = .032).

Vaardigheden 
• Zowel bij de voor- als bij de nameting scoren de leerlingen van de 

E-groep significant hoger dan de leerlingen van de V-groep (t = 2.23,
df = 227, p = .027, respectievelijk t = 3.75, df = 216, p = .000). 

• De E-groep scoort zowel bij de tussen- als bij de nameting significant
hoger dan bij de voormeting (t = -2.88, df = 124, p = .005,
respectievelijk t = -2.78, df = 134, p = .006).

Verschillen tussen de jongens en de meisjes
In afbeelding 13.2 zijn de gemiddelde totaalscores op de biologietest bij de
verschillende metingen afzonderlijk weergegeven voor de jongens en de
meisjes van de E- en de V-groep.
Analyse van deze gegevens levert het volgende resultaat:
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Biologietest 
• In de E-groep scoren de meisjes zowel bij de tussen- als bij de

nameting significant hoger dan de jongens (t = -1.94, df = 121, 
p = .050, respectievelijk t = -2.08, df = 133, p = .039).  

AFBEELDING 13.2
TOTAALSCORES BIOLOGIETEST, VERSCHILLEN TUSSEN DE JONGENS EN

DE MEISJES

• Zowel de jongens als de meisjes van de E-groep scoren bij de tussen-
en de nameting significant hoger dan bij de voormeting (t varieert
tussen -3.70 en -6.38, df varieert tussen 58 en 68, p = .000).

• De meisjes van de E-groep scoren bij de nameting significant hoger dan
de meisjes van de V-groep (t = 2.92, df = 112, p = .004). Hetzelfde
geldt voor de jongens. Ook de E-groep-jongens scoren bij de nameting
significant hoger dan de jongens van de V-groep (t = 2.31, df = 102, 
p = .023).

Biologische kennis 
• Zowel de jongens als de meisjes van de E-groep scoren bij de tussen-

en de nameting ten opzichte van de voormeting significant hoger 
(t varieert tussen -4.65 en -5.49, df varieert tussen 58 en 68, steeds is 
p = .000).

• Binnen de V-groep scoren de meisjes bij de nameting significant hoger
dan bij de voormeting (t = -2.30, df = 33, p = .028). 

• Zowel de jongens als de meisjes van de E-groep scoren bij de nameting
significant hoger dan de jongens en de meisjes van de V-groep 
(t = 2.04, df = 102, p = .044, respectievelijk t = 1.92, df = 112, 
p = .050).
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Vaardigheden 
• Binnen de E-groep scoren de meisjes bij de tussen- en de nameting

significant hoger dan de jongens (t = -2.35, df = 123, p = .020,
respectievelijk t = -2.27, df = 133, p = .025). 
Binnen de V-groep scoren de meisjes bij de voormeting significant
hoger dan de jongens (t = -2.28, df = 90, p = .025).

• De meisjes van de E-groep scoren bij de tussen- en de nameting
significant hoger dan bij de voormeting (t = -4.95, df = 58, p = .000,
respectievelijk t = -3.86, df = 65, p = .000). 

• De E-groep-meisjes scoren bij de nameting significant hoger dan de
meisjes van de V-groep (t = 3.44, df = 112, p = .001). 
De jongens van de E-groep scoren zowel bij de voor- als bij de
nameting significant hoger dan de jongens van de V-groep (t = 2.49, 
df = 119, p = .014, respectievelijk t = 2.18, df = 102, p = .031).

Verschillen tussen de leerlingen die biologie wél en die
biologie niet in het vakkenpakket voor het eindexamen
kiezen

Afbeelding 13.3 geeft bij de verschillende metingen de gemiddelde
totaalscores van de leerlingen die aan het einde van het onderzoeksjaar het
vak biologie in hun examenpakket kiezen en van de leerlingen die biologie
niet kiezen.

AFBEELDING 13.3
TOTAALSCORES BIOLOGIETEST, VERSCHILLEN TUSSEN DE LEERLINGEN

DIE WEL EN DIE GEEN BIOLOGIE KIEZEN
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Analyse van deze gegevens hebben de volgende resultaten opgeleverd:

Biologietest 
• Binnen de V-groep scoren de leerlingen die biologie kiezen bij de

nameting significant hoger dan de leerlingen die geen biologie kiezen
(t = -2.51, df = 73, p = .014). 

• Binnen de E-groep scoren zowel de leerlingen die wél als de leerlingen
die geen biologie kiezen, bij de tussen- en de nameting significant
hoger dan bij de voormeting (t varieert tussen -3.93 en -5.23, 
df varieert tussen 47 en 71, p = .000 bij alle vergelijkingen). 

• De E-groep-leerlingen die geen biologie kiezen, scoren significant
hoger dan dezelfde groep leerlingen van de V-groep (t = 3.52, df = 84,
p = .001).

Biologische kennis 
• Binnen de E-groep scoren de leerlingen die biologie kiezen significant

hoger bij de voormeting dan de leerlingen die geen biologie kiezen 
(t = -1.99, df = 125, p = .049). De leerlingen van de V-groep die
biologie kiezen, scoren bij de nameting significant hoger dan de
leerlingen van de V-groep die geen biologie kiezen. (t = -2.16, df = 73,
p = .034).

• Binnen de E-groep scoren zowel de leerlingen die biologie kiezen als
de leerlingen die dat niet doen bij de tussen- en de nameting
significant hoger dan bij de voormeting (t varieert tussen -4.37 en 
-5.23, df varieert tussen 47 en 71, steeds is p = .000). 

• De leerlingen van de E-groep die geen biologie kiezen, scoren bij de
nameting significant hoger dan dezelfde leerlingen van de V-groep 
(t = 2.71, df = 84, p = .008).

Vaardigheden 
• De leerlingen van de V-groep die biologie kiezen, scoren bij de

nameting significant hoger dan de leerlingen van de V-groep die geen
biologie kiezen (t = -2.19, df = 71.39, p = .032).

• Binnen de E-groep scoren de leerlingen die biologie kiezen bij de
tussen- en de nameting significant hoger dan bij de voormeting 
(t = -3.02, df = 66, p = .004, respectievelijk t = -2.47, df = 71, 
p = .016). 
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• De leerlingen van de E-groep die geen biologie kiezen, scoren zowel
bij de voor- als bij de nameting significant hoger dan dezelfde
leerlingen van de V-groep (t = 2.99, df = 95, p = .004, respectievelijk
t = 4.49, df = 83.99, p = .000).

PERSOONLIJKHEIDSKENMERKEN ALS VOORSPELLERS VAN DE
KWALITEIT VAN BIOLOGISCHE KENNIS EN VAARDIGHEDEN

Voor de uitgevoerde analyses zijn de schalen van de drie
persoonlijkheidsdimensies (tabel 10.2) en de descriptieve gegevens 
(tabel 10.7) uit hoofdstuk 10 gebruikt.
De proportie van de variantie in de kwaliteit van kennis en vaardigheden met
betrekking tot het vak biologie die wordt verklaard door de
persoonlijkheidskenmerken is bepaald door het uitvoeren van multipele
regressies met de drie dimensies als predictoren. Als afhankelijke variabelen
zijn de scores van de hiervoor besproken categorieën bij de voor- en
nameting gebruikt. De ENTER-procedure is toegepast om de individuele
bijdrage van de drie voorspellers vast te kunnen stellen. In tabel 13.3 wordt
het resultaat van de regressieanalyses weergegeven. 

Met betrekking tot de biologietest zijn de proporties verklaarde variantie (R2)
erg laag. Alleen de dimensie Emotionele stabiliteit speelt een rol van enige
betekenis, vooral bij de nameting met betrekking tot Biologiekennis voor het
beantwoorden van de expliciete biologievragen en bij de voormeting
betreffende Vaardigheden. 
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TABEL 13.3
BÈTAGEWICHTEN VAN DRIE PERSOONLIJKHEIDSKENMERKEN ALS

VOORSPELLERS VAN DE KWALITEIT VAN BIOLOGISCHE KENNIS EN

VAARDIGHEDEN

13.4 CONCLUSIES

CONCLUSIES NAAR AANLEIDING VAN DE ONDERZOEKSVRAGEN

Onderzoeksvraag 1
In welke mate zijn de 4-vwo-leerlingen bij de aanvang van het schooljaar in staat
met behulp van hun actuele en parate biologische kennis en vaardigheden voor
hen onbekende biologische vraagstukken op te lossen?

In het begin van het schooljaar blijken de 4-vwo-leerlingen veel moeite te
hebben met de tien voor hen onbekende vraagstukken van de biologietest
(gemiddeld wordt 13% van het aantal te behalen punten gescoord). Dit geldt
zowel voor de zeven vraagstukken die primair betrekking hebben op
biologische problemen als voor de drie vragen met betrekking tot
vaardigheden (onderzoeksresultaten en conclusies beoordelen, aanpak
werkstuk aangeven en opzet van een eenvoudig natuurwetenschappelijk
experimentje bedenken).   

W A T L E E R L I N G E N L E R E N •

    Vm        Nm    Vm        Nm     Vm         Nm 

Extraversie    -.06        -.12            -.06        -.12                      -.07   
Zorgvuldigheid     .09                      .07              .06  
Emotionele 
         stabiliteit      .17*        .21**            .09                  .23**                     .20**               .12  

R2     .03         .03     .01         .04      .04          .01 
F   1.96       2.42             .75      2.80*                   2.56*                  .83 

Gewichten tussen -.05 en .05 zijn weggelaten.

BIOLOGIETEST
alle vragen

VAARDIGHEDEN
vragen 7, 9 en 10

BIOLOGIEKENNIS
vragen 1 t/m 6 en 8

* p ≤ .05; ** p ≤ .01; *** p ≤ .001.
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Onderzoeksvraag 2
Welke veranderingen betreffende de kwaliteit van biologische kennis en
vaardigheden treden bij de 4-vwo-leerlingen op in de loop van het schooljaar?

In de loop van het schooljaar scoren de 4-vwo-leerlingen niet spectaculair,
maar wel aanmerkelijk beter voor de biologietest (de gemiddelde score
neemt toe van 13% tot 17% van het aantal te behalen punten). Dit geldt voor
zowel de zeven biologievraagstukken als voor de drie vragen betreffende de
genoemde vaardigheden. 

Onderzoeksvraag 3
Zijn er met betrekking tot de kwaliteit van biologische kennis en vaardigheden
verschillen waarneembaar tussen de leerlingen van de E- en de V-groep? 

Al in het tweede trimester behalen de leerlingen van de E-groep voor de
biologietest meer punten dan in het begin van het schooljaar. In de V-groep
is er in de loop van het schooljaar geen sprake van enige substantiële
verbetering van het resultaat.
Met betrekking tot het oplossen van de zeven biologieproblemen scoren
zowel de leerlingen van de E-groep als de leerlingen van de V-groep aan het
einde van het schooljaar beter dan in het begin. Hierbij dient te worden
opgemerkt dat binnen de E-groep deze toename aanzienlijk sterker is dan
binnen de V-groep.
Voor de drie vragen betreffende de vaardigheden behalen de leerlingen van
de E-groep zowel in het begin als aan het einde van het schooljaar meer
punten dan de leerlingen van de V-groep. De leerlingen van de E-groep
echter scoren al in het tweede trimester hoger dan in het begin van het
schooljaar, een verandering die zich bij de V-groep niet voordoet. 

Onderzoeksvraag 4
Zijn er betreffende de kwaliteit van biologische kennis en vaardigheden verschillen
tussen de jongens en de meisjes en zijn er anderzijds betreffende de kwaliteit van
biologische kennis en vaardigheden verschillen tussen de leerlingen die biologie
wél en die biologie niet in het vakkenpakket voor het eindexamen kiezen? (situatie
vóór de Tweede Fase)   
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Verschillen tussen de jongens en de meisjes
Binnen de E-groep behalen de meisjes voor de biologietest in de loop van het
schooljaar meer punten dan de jongens, een verschil dat niet optreedt in de
V-groep.
Wat het oplossen van de zeven biologieproblemen betreft zijn er zowel
binnen de E-groep als binnen de V-groep weinig verschillen tussen de
jongens en de meisjes. Wel scoren binnen de V-groep de meisjes aan het
einde van het schooljaar beter dan de jongens.
Binnen de E-groep scoren de meisjes voor de drie vaardigheidsvragen in de
loop van het schooljaar beter dan de jongens. Bij jongens uit de E-groep
treedt er in dit verband weinig verandering op. In de V-groep beantwoorden
de meisjes in het begin van het schooljaar deze vragen beter dan de jongens,
een verschil dat aan het einde van het schooljaar verdwenen is.

Verschillen tussen de leerlingen die biologie wél en die biologie
niet in het vakkenpakket voor het eindexamen kiezen

In de E-groep is er met betrekking tot de resultaten van de biologietest
weinig verschil tussen de leerlingen die biologie wél en die biologie niet
kiezen in het vakkenpakket voor het eindexamen. Beide groepen scoren in de
loop van het schooljaar aanmerkelijk beter. Aan het einde van het schooljaar
behalen de leerlingen van de V-groep die biologie kiezen een beter resultaat
dan de leerlingen die geen biologie kiezen.
Met betrekking tot de zeven biologieproblemen geldt hetzelfde als hiervoor.
Alleen blijken de leerlingen van de E-groep die biologie kiezen in het
eindexamenpakket in het begin van het schooljaar wat hoger te scoren dan
de leerlingen die biologie niet kiezen. Dit geldt ook voor de dezelfde groep
leerlingen binnen de V-groep aan het einde van het schooljaar. 
Wat de drie vaardigheidsvragen betreft, blijkt binnen de V-groep aan het
einde van het schooljaar dat de leerlingen die biologie kiezen deze vragen
wat beter beantwoorden dan de leerlingen die biologie niet kiezen. In de
loop van het schooljaar doet dit zich ook voor binnen de E-groep.
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Onderzoeksvraag 5
Welke interacties doen zich voor met betrekking tot de kwaliteit van biologische
kennis en vaardigheden voor het vak biologie tussen de achtergrondkenmerken
geslacht en de keuze van het vak in het eindexamenpakket enerzijds en de
onderzoeksconditie anderzijds? 

Met betrekking tot de biologietest is er sprake van interactie tussen de
behaalde scores en de verschillende onderwijscondities. Dit betekent dat in
de loop van het schooljaar vooral de leerlingen van de E-groep betere
resultaten behalen dan de leerlingen van de V-groep.
Wat betreft de zeven biologievraagstukken zijn er interactie-effecten tussen
de behaalde punten en de verschillende onderwijscondities, respectievelijk
het geslacht. De leerlingen van de E-groep scoren in de loop van het
schooljaar aanzienlijk hoger voor het oplossen van deze vraagstukken dan de
leerlingen van de V-groep. Binnen de V-groep blijken op het einde van het
schooljaar vooral de meisjes beter te scoren dan de jongens.
In verband met de drie vragen die betrekking hebben op de genoemde
vaardigheden is er sprake van interacties tussen de scores voor deze vragen,
de verschillende onderwijscondities, het geslacht en het wel of niet kiezen
van biologie. Vooral de leerlingen van de E-groep scoren bij het
beantwoorden van deze vragen hoger dan de V-groep-leerlingen, waarbij in
het bijzonder de meisjes en de leerlingen die biologie in het
eindexamenpakket kiezen naar voren komen.

Onderzoeksvraag 6
Welke relaties zijn er tussen persoonlijkheidskenmerken van de 4-vwo-leerlingen en
de kwaliteit van hun biologische kennis en vaardigheden? 

Wat betreft de biologietest is er zowel in het begin als aan het einde van het
schooljaar een positieve relatie met de persoonlijkheidsdimensie Emotionele
stabiliteit. In het begin van het schooljaar heeft dit vooral te maken met de
drie vaardigheidsvragen en aan het einde van het schooljaar met het
oplossen van de zeven biologievraagstukken.
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CONCLUSIES SAMENGEVAT

De biologietest
In het begin van het schooljaar scoren de 4-vwo-leerlingen zeer matig voor de
biologietest. Dit geldt voor zowel de zeven specifieke biologievraagstukken
als voor de drie vragen met betrekking tot specifieke vaardigheden.
In de loop van het schooljaar worden voor de biologietest meer punten
behaald, hoewel er geen sprake is van een spectaculaire verbetering. Deze
toename van de scores komt vooral voor rekening van de leerlingen van de 
E-groep, in het bijzonder de meisjes.

De zeven biologievraagstukken
Met betrekking tot de zeven biologievraagstukken scoren zowel de leerlingen
van de E-groep als de leerlingen van de V-groep aan het einde van het
schooljaar hoger dan in het begin. Deze toename is binnen de E-groep
aanmerkelijk sterker dan binnen de V-groep. De betere scores binnen de 
V-groep komen vooral voor rekening van de meisjes.

De drie vaardigheidsvragen
In de loop van het schooljaar scoren binnen de E-groep vooral de meisjes
beter voor de drie vaardigheidsvragen, waarbij het kiezen van biologie in het
vakkenpakket een voordeel lijkt. Binnen de V-groep treedt er met betrekking
tot deze drie vragen in de loop van het schooljaar substantieel weinig
verandering op.

Persoonlijkheidskenmerken en biologische kennis en
vaardigheden

De 4-vwo-leerlingen die zich ontspannen en op hun gemak voelen en min of
meer onverstoorbaar zijn, zijn in het begin van het schooljaar relatief beter in
staat de drie vragen met betrekking tot de genoemde vaardigheden op te
lossen dan de wat meer nerveuze of gespannen leerlingen in 4 vwo. Aan het
einde van het schooljaar is er wat de ontspannen leerlingen betreft een
positieve relatie met het oplossen van de zeven biologievraagstukken.  
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Dit afsluitende hoofdstuk is opgebouwd uit drie paragrafen. In de eerste
paragraaf worden de opzet en uitvoering van het onderzoek besproken en
van kanttekeningen voorzien. Dat gebeurt mede op grond van informatie
over de didactische aanpak van de deelnemende docenten, die met behulp
van een vragenlijst is verzameld (vergelijk Wolf, 1990).
In de tweede paragraaf wordt eerst een samenvatting gegeven van de
conclusies die de vier deelstudies hebben opgeleverd, waarna de
eindconclusie wordt geformuleerd en een antwoord wordt gegeven op de
oorspronkelijke centrale vraagstelling. Vervolgens worden de resultaten
verder bediscussieerd en geïnterpreteerd aan de hand van relevante
onderwijspsychologische theorieën en onderzoeksresultaten.  
De laatste en derde paragraaf is gewijd aan suggesties voor
vervolgonderzoek en aanbevelingen voor de dagelijkse onderwijspraktijk.

14.1 HET ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING

De studie die in deze dissertatie wordt gepresenteerd, is opgezet als een
quasi-experiment dat kan worden getypeerd als een procesgericht 
evaluatie-onderzoek. In dit onderzoek is gewerkt met bestaande groepen 
4-vwo-leerlingen binnen de reguliere schoolse setting, waardoor er geen
aselecte toewijzing aan condities heeft plaatsgevonden. 
Een groep 4-vwo-leerlingen heeft een schooljaar lang aan het vak biologie
gewerkt volgens de STUDIEWEGWIJZER (SWW), een handleiding voor een
procesgerichte aanpak (de experimentele groep). Tegelijkertijd werkte een
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andere groep 4-vwo-leerlingen aan het vak biologie op een min of meer
traditionele wijze met ruimte voor zelfwerkzaamheid (de vergelijkingsgroep).
Bij het onderzoek naar de invloed van de procesgerichte aanpak volgens de
SWW is nagegaan of zich interacties hebben voorgedaan tussen enerzijds de
onderwijsconditie en anderzijds het geslacht van de leerlingen en de keuze
voor het vak biologie in het vakkenpakket voor het eindexamen (situatie vóór
de Tweede fase) (vergelijk De Klerk, 1979, Lodewijks, 1981, Van der Sanden,
1986 en Corno & Snow, 1986). 
De twee onderwijscondities zijn met elkaar vergeleken in vier deelstudies.
Accenten zijn daarbij gelegd op de motivatie van de 4-vwo-leerlingen voor
het vak biologie, hun opvattingen over de aard en betekenis van het vak, de
aanpak van de studie voor het vak en de rol van de biologiedocent daarbij,
de uitgevoerde leeractiviteiten en -strategieën en tenslotte de kwaliteit van
de leerresultaten.  

Aan dit procesgericht evaluatie-onderzoek lag de volgende centrale
vraagstelling ten grondslag:

In welke opzichten en in hoeverre beïnvloedt een schooljaar lang 
procesgericht werken volgens de STUDIEWEGWIJZER bij de 4-vwo-leerlingen

• de ontwikkeling van de persoonlijke subjectieve leertheorieën betreffende het
vak biologie,

• de ontwikkeling van een meer zelfstandige en verantwoorde studie-aanpak
voor het vak biologie, waarbij geleidelijk verantwoordelijkheden voor het
eigen leerproces worden overgenomen van de docent,

• het met meer diepgang opbouwen van betekenisvolle biologische kennis?

Vanuit deze centrale vraagstelling zijn voor elke deelstudie zes
onderzoeksvragen geformuleerd. Door het min of meer exploratieve karakter
van het onderzoek is afgezien van het expliciet formuleren van hypothesen.
Het was op voorhand bijvoorbeeld niet duidelijk in hoeverre de 
4-vwo-leerlingen intrinsiek en extrinsiek gemotiveerd waren voor het vak
biologie of welke opvattingen ze hadden over het vak; zicht op eventuele
veranderingen in de loop van het schooljaar ontbrak eveneens. 
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Hoewel bij het selecteren van de onderzoeksgroepen mogelijkheden
ontbraken om te randomiseren en/of te matchen, is aan te nemen dat beide
groepen leerlingen met betrekking tot relevante variabelen in voldoende
mate aan elkaar gelijk waren. Er wordt dan ook van uitgegaan dat een
selectie bias geen rol van betekenis heeft gespeeld:

• alle leerlingen waren 15 á 16 jaar en zaten in 4 vwo,
• de Cito-scores van de eindtoets Basisonderwijs van deze leerlingen

waren hoog en lagen dicht bij elkaar (op enkele uitzonderingen na
lagen de scores boven 540, bij ongeveer 75% van de leerlingen tussen
545 en het maximum 550),

• de voorgeschiedenis met betrekking tot het vak biologie in de
onderbouw was voor beide onderzoeksgroepen vergelijkbaar (onder
andere hetzelfde aantal uren biologie en dezelfde biologiemethode), 

• in beide onderzoeksgroepen waren ongeveer evenveel jongens als
meisjes aanwezig,

• het aantal allochtone leerlingen was klein (in elke onderzoeksgroep
vier leerlingen),

• het aantal doubleurs was in beide onderzoeksgroepen ongeveer gelijk, 
• de leerlingen van beide onderzoeksgroepen waren afkomstig uit de

stad en omliggende dorpen,
• de scholen lagen (liggen) in het midden en meer oostelijke deel van

Brabant,
• alle leerlingen werkten met dezelfde biologiemethode.

Aangezien de experimentele en vergelijkingsscholen gelijkwaardig zijn wat het
onderwijstype en niveau betreft en de homogeniteit van de
onderzoeksgroepen aanzienlijk is, is het aannemelijk dat buiten-experimentele
gebeurtenissen beide onderzoeksgroepen in min of meer gelijke mate hebben
beïnvloed. Van rijping (maturation, autonome verandering) is zeker sprake,
maar deze heeft zich binnen beide groepen leerlingen ongetwijfeld op
ongeveer vergelijkbare wijze voltrokken. Als test-effecten van invloed waren,
geldt dat voor de beide onderzoeksgroepen. Hetzelfde is op te merken met
betrekking tot uitval, die volkomen willekeurig en verspreid over de twee
groepen en in alle klassen heeft plaatsgevonden. Daarom mag worden
aangenomen dat deze factoren de interne validiteit van het experiment niet
negatief hebben beïnvloed en dat alternatieve verklaringen voor gevonden
significante verschillen en veranderingen tussen en binnen beide
onderzoeksgroepen goeddeels zijn uit te sluiten. 
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Bij de voor-, de tussen- en de nameting zijn dezelfde vragenlijsten gebruikt.
Het is dus uitgesloten dat verschillen tussen de uitkomsten bij de
verschillende metingen worden veroorzaakt door verschillen in de
meetinstrumenten (instrumentatie). Wel is het mogelijk, dat leerlingen anders
of beter hebben gescoord op dezelfde vragenlijsten tijdens de tussen- en de
nameting als gevolg van een zekere mate van herkenning en bekendheid. In
dit verband is het belangrijk op te merken dat bij de leerlingen die
procesgericht hebben gewerkt, een tussenmeting heeft plaatsgevonden. Bij
de leerlingen die onder de min of meer traditionele onderwijsconditie
hebben gewerkt, is deze meting achterwege gebleven. Het ligt voor de hand
te veronderstellen dat de experimentele groep daardoor een extra
oefenmogelijkheid heeft gehad. De gevonden resultaten geven echter geen
grond aan deze veronderstelling: bij de meeste onderzochte variabelen
hebben de leerlingen bij de nameting óf nauwelijks hoger of lager óf in het
geheel niet anders gescoord dan bij de tussenmeting. Daarentegen was er
wel sprake van verschillen tussen de resultaten bij de voor- en bij de
tussenmeting. Vooral bij het beantwoorden van de vragen uit de biologietest
zou mogelijk een oefeneffect kunnen blijken. Ook bij deze variabele was
echter binnen de experimentele groep al bij de tussenmeting (ongeveer zes
maanden na de voormeting) een verbetering van de leerresultaten te zien,
terwijl er bij de nameting (drie à vier maanden later) van een substantiële
verandering geen sprake was. 
Om testeffecten zo veel mogelijk te minimaliseren werd de docenten op het
hart gedrukt zich volledig van uitleg of commentaar op de vragenlijsten te
onthouden, zowel tijdens als na de afname, wat in de praktijk ook
geschiedde. Zo zijn de leerlingen bijvoorbeeld nooit te weten gekomen wat
de antwoorden zijn op de vraagstukken van de biologietest. Daarbij werd
consequent pas vlak voor de tussen- en nameting aangekondigd, dat er
opnieuw in twee opeenvolgende lessen een vragenlijst zou worden
afgenomen. Nooit werd vermeld dat het om dezelfde vragenlijsten ging. 

Opvallend was, dat leerlingen achteraf niet terug kwamen op de
vragenlijsten. Een enkeling liet tijdens de tussen- of de nameting merken dat
ze dit al eens eerder hadden gehad. De meeste leerlingen hadden waarschijnlijk
wel door dat het om dezelfde vragenlijsten ging, maar dat beïnvloedde het
invullen en uitwerken bij de tussen- en de nameting niet of nauwelijks: in
vergelijking met de voormeting bleef de kwaliteit van de opgeschreven
antwoorden bij de andere metingen op ongeveer hetzelfde niveau en werden
de antwoordbladen voor de uitspraken steeds even serieus ingevuld. Hoewel
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sommige leerlingen bij de tussen- of de nameting lieten blijken het niet leuk
te vinden alweer een vragenlijst in te moeten vullen, werkten de leerlingen in
het algemeen de vragenlijsten goed af. Problemen bij het verwerken van de
antwoordbladen hebben zich niet voorgedaan.

Alles onder controle brengen en houden was in de gegeven situatie met vijf
scholen, 251 leerlingen in tien klassen, acht docenten en twee, respectievelijk
drie meetmomenten niet goed mogelijk. Toch kan worden geconcludeerd,
dat de invloed van storende factoren tijdens het onderzoeksjaar zo veel
mogelijk tot een minimum is beperkt. Hierdoor zijn alternatieve verklaringen
voor resultaten zo goed als uit te sluiten en kan het quasi-experiment
worden aangemerkt als redelijk intern valide. Door de relatief sterke
homogeniteit en het specifieke karakter van de onderzoeksgroepen staat
echter de externe validiteit sterk onder druk en is het maar de vraag in
hoeverre de resultaten van het onderzoek zijn te generaliseren.     

DE DEELNEMENDE DOCENTEN

Om de onderwijsstrategieën en -activiteiten van de acht bij het onderzoek
betrokken biologiedocenten in beeld te brengen, is hen gevraagd bij 48
uitspraken (zie bijlage H) op een vijfpuntsschaal aan te geven in hoeverre zij
zich daarin herkennen. 
Deze lijst met uitspraken is afgeleid van de I.D.S. (Inventaris
DoceerStrategieëen voor het Voortgezet Onderwijs), zie Roosendaal e.a.
(1995), en is opgebouwd uit negen schalen. Een aantal uitspraken hebben
betrekking op leeractiviteiten die gericht zijn op diepteverwerking, op
oppervlakkige verwerking, respectievelijk op concrete verwerking van
leerstof. Wat de onderwijsstrategieën betreft zijn er twee mogelijkheden: óf
de docent neemt het initiatief en neemt deze leeractiviteiten voor zijn
rekening (Overnemende strategieën), óf de docent activeert leerlingen om
dergelijke leeractiviteiten zelf uit te voeren (Activerende strategieën). De
overige uitspraken hebben betrekking op verschillende didactische
werkvormen, met name frontaal klassikaal onderwijs, het coachen van
leerlingen en het begeleiden van het leerproces van leerlingen.

Daar de doceerprofielen van zowel de vier docenten van de
experimenteerscholen als de vier docenten van de vergelijkingsscholen
onderling sterk met elkaar overeenkomen, is het verantwoord om voor elke
groep docenten één doceerprofiel te schetsen (zie  afbeelding 14.1). 
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Ik doe dit zelden                            Ik doe dit
of nooit                                    (vrijwel) altijd

1 2 3 4 5

Overnemende strategieën
Diepteverwerking + + +
Oppervlakkige verwerking + + +
Concrete verwerking + + +

Activerende strategieën
Diepteverwerking + + +
Oppervlakkige verwerking + + +
Concrete verwerking + + +

Werkvormen
Frontaal klassikaal + + +
Coachen + + + +
Begeleiden + + +

docenten experimenteerscholen
docenten vergelijkingsscholen

AFBEELDING 14.1
ALGEMEEN DOCEERPROFIEL VAN DE BIOLOGIEDOCENTEN VAN DE

EXPERIMENTEER- EN VAN DE VERGELIJKINGSSCHOLEN

In afbeelding 14.1 komt tot uitdrukking dat de docenten van de
experimenteerscholen blijk geven van een meer activerende doceerstijl met
een duidelijk accent op het coachen en begeleiden van leerlingen. De
biologiedocenten van de vergelijkingsscholen daarentegen houden blijkbaar
wat meer de touwtjes in handen, in die zin dat hun doceerstijl wordt
gekenmerkt door het hanteren van overnemende strategieën, hoewel het
activeren en coachen van leerlingen zeker niet wordt verwaarloosd.
Daarnaast komt het frontaal lesgeven bij deze groep docenten wat sterker
naar voren dan bij de docenten van de experimenteerscholen, terwijl het
begeleiden van het leerproces van leerlingen een minder belangrijke rol
speelt. 
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Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de docenten van de
experimenteerscholen binnen de context van procesgericht biologie-onderwijs
hun onderwijsactiviteiten tijdens het onderzoeksjaar in de praktijk hadden
afgestemd op het bevorderen van zelfstandig en actief leren van de leerlingen,
waarbij het coachen en begeleiden een belangrijke plaats innam. 
De gehanteerde onderwijsactiviteiten van de docenten van de vergelijkings-
scholen sloten meer aan bij het kennisoverdrachtsmodel, waarbij het
begeleiden van leerlingen een minder belangrijke rol speelde. 

14.2 RESULTATEN GEÏNTEGREERD EN SAMENGEVAT

RESUMÉ

Er zijn vier deelstudies verricht. De eerste deelstudie heeft betrekking op de
motivatie van de 4-vwo-leerlingen voor het vak biologie. De tweede
deelstudie is opgezet om zicht te krijgen op de opvattingen van de leerlingen
over de aard en betekenis van het vak biologie, de aanpak van hun studie
voor het vak en de rol van de biologiedocent daarbij. De derde deelstudie is
uitgevoerd om in kaart te brengen welke leeractiviteiten en -strategieën
leerlingen ontplooien om biologie te leren en bij de vierde deelstudie is, als
een logische afsluiting, gekeken naar de kwaliteit van de leerresultaten. 
In deze deelstudies is de aandacht vooral gericht op de invloed die de
procesgerichte interventie in de loop van het schooljaar heeft gehad op de 
4-vwo-leerlingen. Bij elke deelstudie is nagegaan of er sprake is van
interacties, waarbij ook verschillende subgroepen zijn betrokken, met name
de jongens en de meisjes en de leerlingen die wél en die geen biologie
hebben gekozen in hun vakkenpakket voor het eindexamen (situatie vóór de
Tweede Fase). Tevens is er gezocht naar relaties tussen bepaalde
persoonlijkheidskenmerken en datgene wat de 4-vwo-leerlingen willen,
denken, doen en leren.

OVERZICHT CONCLUSIES DEELONDERZOEKEN

1 Motivatie van de 4-vwo-leerlingen voor het vak biologie
Intrinsieke motivatie

In het algemeen zijn de meisjes, alsmede de leerlingen die biologie kiezen in
het vakkenpakket voor het eindexamen, het hele onderzoeksjaar sterker
intrinsiek gemotiveerd voor het vak biologie dan de jongens, alsmede de
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leerlingen die geen biologie kiezen. Dit geldt voor zowel het belang van
biologie voor een vervolgstudie of toekomstig beroep als biologische
leergierigheid en interesse. Daarbij treden er bij de meisjes en de leerlingen
die biologie kiezen in de loop van het schooljaar geen veranderingen op in
hun intrinsieke motivatie. 
Vooral bij de leerlingen die uiteindelijk geen biologie kiezen in het
vakkenpakket voor het eindexamen, neemt de intrinsieke motivatie tegen het
einde van het schooljaar af, hetgeen geldt voor beide hiervoor genoemde
intrinsieke factoren. Bovendien blijkt dat in het bijzonder de jongens die
geen biologie kiezen, in de loop van het schooljaar minder leergierig worden
voor het vak en dat hun interesse in biologie afneemt. 

Extrinsieke motivatie 
In de groep 4-vwo-leerlingen die in het onderzoeksjaar procesgericht aan het
vak biologie werken volgens de SWW, verandert er bij de jongens met
betrekking tot de wil om te presteren weinig. Ook tussen de leerlingen uit
deze groep die wel of geen biologie in het vakkenpakket kiezen, zijn er
onderling en in de loop van het schooljaar weinig verschillen wat hun
extrinsieke motivatie betreft. 
De meisjes die procesgericht biologie-onderwijs volgen, vinden aanvankelijk
goed presteren wat minder belangrijk dan de jongens, maar laten al in het
tweede trimester blijken meer belang te hechten aan het halen van goede
cijfers voor het vak biologie.
Bij de 4-vwo-leerlingen die op de min of meer traditionele wijze aan het vak
biologie werken, neemt de wil om goed te presteren voor het vak af, vooral
wanneer zij geen biologie in het vakkenpakket hebben gekozen.

Intrinsieke versus extrinsieke motivatie
Zowel in het begin, tussentijds als aan het einde van het schooljaar zijn de 
4-vwo-leerlingen meer extrinsiek dan intrinsiek gemotiveerd voor het vak
biologie. 

2 Opvattingen van de 4-vwo-leerlingen over het vak biologie
Opvattingen over de aard en betekenis van het vak biologie 

In het begin van het schooljaar hechten de 4-vwo-leerlingen relatief veel
belang aan biologische onderwerpen en hun onderlinge samenhang.
Vakspecifieke vaardigheden en studievaardigheden spelen een aanmerkelijk
kleinere rol. 
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De 4-vwo-leerlingen die in het onderzoeksjaar aan het vak biologie werken
volgens de procesgerichte aanpak, in het bijzonder de meisjes, laten al in het
tweede trimester blijken vakspecifieke vaardigheden en vooral
studievaardigheden belangrijker te vinden en hechten tegelijkertijd
aanzienlijk minder belang aan biologische onderwerpen.     
De groep 4-vwo-leerlingen die op traditionele wijze aan het vak biologie
werkt, legt in de loop van het schooljaar óók minder accent op biologische
onderwerpen. Daarnaast is er bij deze leerlingen geen sprake van een
toename van het belang dat zij hechten aan vakspecifieke vaardigheden en
studievaardigheden.

Opvattingen over de aanpak van de studie voor het vak biologie 
Iets minder dan de helft van de leerlingen beperkt zich in het begin van het
schooljaar tot omschrijvingen, zoals goed leren of leren tot je het begrijpt, waaruit
niet is af te leiden welke leeractiviteiten voor een goede studie-aanpak van het
vak biologie wenselijk worden geacht. De leerlingen die in hun opvattingen
over de studie-aanpak voor het vak biologie wat meer gedetailleerd zijn,
hechten relatief veel belang aan vakspecifieke vaardigheden betreffende het
uitvoeren van onderzoek, terwijl studievaardigheden betrekkelijk weinig naar
voren komen. 
In de loop van het schooljaar wordt de groep leerlingen die een moeilijk te
interpreteren omschrijving van een goede studie-aanpak geeft kleiner, hetgeen
vooral voor rekening komt van de leerlingen die biologie in hun vakkenpakket
kiezen. Daarbij lijkt het erop, dat procesgericht werken volgens de SWW deze
leerlingen extra ondersteunt om hun studie-aanpak op een relevante en wat
meer gedetailleerde manier te omschrijven. Daarnaast hechten de 
4-vwo-leerlingen opvallend minder belang aan vakspecifieke vaardigheden,
hetgeen vooral geldt voor de meisjes. 
Bij de groep 4-vwo-leerlingen die in het onderzoeksjaar procesgericht werkt,
blijken vooral de meisjes, alsmede de leerlingen die biologie in hun
vakkenpakket kiezen, in de loop van het schooljaar meer belang te gaan
hechten aan studievaardigheden.
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Opvattingen over de rol van de biologiedocent tijdens het
onderwijsleerproces

In het begin van het schooljaar vinden relatief veel leerlingen dat de docent
tijdens het onderwijsleerproces actief het initiatief dient te nemen bij het
uitvoeren van allerlei relevante leeractiviteiten, waarbij zij zichzelf
afwachtend en min of meer als passief beschouwen. Docent-activiteiten die
erop gericht zijn leerlingen onder begeleiding een actievere rol te laten
spelen en hun zelfstandigheid te bevorderen, worden aanzienlijk minder
belangrijk gevonden.  
De 4-vwo-leerlingen die in het onderzoeksjaar procesgericht 
biologie-onderwijs volgen, veranderen in de loop van het schooljaar niet in
de opvatting dat de docent tijdens het onderwijsleerproces actief het
voortouw dient te nemen. Tegelijkertijd geven deze leerlingen, in het
bijzonder de leerlingen die biologie in hun vakkenpakket kiezen, opvallend
meer blijk van de opvatting dat de docent leerlingen al begeleidend óók
dient te activeren en hun zelfstandigheid dient te bevorderen, een
verandering die zich al in het tweede trimester manifesteert. 
De 4-vwo-leerlingen die conventioneel biologie-onderwijs volgen, gaan in de
loop van het schooljaar minder belang hechten aan de opvatting dat de
docent het initiatief dient te nemen bij het uitvoeren van leeractiviteiten,
hetgeen vooral voor rekening komt van de meisjes, alsmede de leerlingen die
geen biologie kiezen. Daarnaast valt op dat hun opvatting over de
begeleidende, activerende en zelfstandigheidsbevorderende rol van de
biologiedocent niet substantieel verandert. 

3 Leeractiviteiten en -strategieën voor het vak biologie,
uitgevoerd door de 4-vwo-leerlingen
Cognitieve leerstrategieën

De 4-vwo-leerlingen blijken in het begin van het schooljaar in een redelijke
mate leeractiviteiten te hanteren die zijn gericht op diepteverwerking,
waarbij dient te worden opgemerkt dat de leerlingen die procesgericht gaan
werken wat meer aandacht hebben voor constructieve leeractiviteiten dan de
leerlingen die conventioneel onderwijs volgen. Tegelijk hebben de 
4-vwo-leerlingen een sterkere voorkeur voor het uitvoeren van min of meer
oppervlakkige en op reproductie gerichte leeractiviteiten.
De 4-vwo-leerlingen die in het onderzoeksjaar procesgericht onderwijs
volgen, richten zich al in het tweede trimester meer op diepteverwerking dan
voorheen, een verandering die vooral lijkt te gelden voor de meisjes, alsmede
de leerlingen die biologie in hun vakkenpakket kiezen. Ook de mate waarin
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op reproductie gerichte leeractiviteiten worden gehanteerd, neemt in de loop
van het schooljaar bij deze groep leerlingen toe, vooral bij de meisjes. Het
lijkt erop dat ook de leerlingen die biologie kiezen, zich aan het einde van
het schooljaar meer dan daarvoor bezig houden met op reproductie gerichte
leeractiviteiten.
In de groep 4-vwo-leerlingen die conventioneel biologie-onderwijs volgen,
lijkt er wat betreft het uitvoeren van cognitieve leeractiviteiten in de loop van
het schooljaar weinig te veranderen.

Regulatiestrategieën
De 4-vwo-leerlingen blijken zich in het begin van het schooljaar relatief
weinig bezig te houden met zelfsturing van hun leerproces. Hierbij dient te
worden opgemerkt dat de leerlingen die procesgericht onderwijs gaan
volgen, wat meer blijk geven van zelfsturing dan de leerlingen die onder de
traditionele onderwijsconditie blijven werken. Sturing van het leerproces
door externe factoren neemt daarentegen een aanzienlijk belangrijkere plaats
in bij de aanpak van de studie voor het vak biologie.
Bij de 4-vwo-leerlingen die in het onderzoeksjaar procesgericht aan het vak
biologie werken, lijkt het erop dat ze zich al in het tweede trimester wat
meer bezig houden met zelfsturing van het leerproces dan daarvoor, een
verandering die vooral bij de leerlingen die biologie in hun vakkenpakket
kiezen naar voren komt. Wat het uitvoeren van extern gestuurde 
regulatie-activiteiten betreft, valt in dezelfde groep op dat vooral de jongens
in de loop van het schooljaar laten blijken dergelijke leeractiviteiten minder
uit te voeren en de meisjes meer. Ook blijken de leerlingen die biologie in
hun vakkenpakket kiezen zich aan het einde van het schooljaar sterker op
externe sturing van hun leerproces te richten dan voorheen. 
In de groep 4-vwo-leerlingen die op een min of meer traditionele wijze werkt
aan het vak biologie, lijkt er in de loop van het schooljaar weinig te
veranderen in het uitvoeren van leeractiviteiten die betrekking hebben op
zowel zelfsturing als externe sturing van hun leerproces.
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4 Kwaliteit van de leerresultaten van de 4-vwo-leerlingen
Biologische denken en redeneren in het algemeen

In het begin van het schooljaar is de kwaliteit van het biologisch denken en
redeneren en de daarmee samenhangende declaratieve en procedurele
biologische kennis van de 4-vwo-leerlingen beperkt. 
Bij de leerlingen die in het onderzoeksjaar procesgericht werken, treedt er al
in het tweede trimester een aanzienlijke verbetering op, terwijl er in de loop
van het schooljaar bij de leerlingen die conventioneel biologie-onderwijs
volgen, weinig verandert.

In het bijzonder ten aanzien van het oplossen van biologische
problemen

De 4-vwo-leerlingen die in het onderzoeksjaar betrokken zijn bij
procesgericht biologie-onderwijs, zijn al in het tweede trimester in staat
specifieke biologievraagstukken (zie bijlage E) vanuit hun kennisbasis
kwalitatief aanmerkelijk beter op te lossen dan in het begin van het
schooljaar.
De 4-vwo-leerlingen die op de min of meer traditionele wijze 
biologie-onderwijs volgen, vooral de meisjes, blijken in de loop van het
schooljaar eveneens in staat te zijn biologische problemen kwalitatief beter
op te lossen dan in het begin van het schooljaar. Deze verbetering is echter
in vergelijking met de leerlingen die procesgericht onderwijs volgen,
aanmerkelijk minder. 

In het bijzonder ten aanzien van onderzoeksvaardigheden
De 4-vwo-leerlingen die in het onderzoeksjaar procesgericht werken, geven
er al in het tweede trimester blijk van onderzoeksvaardigheden, zoals het
interpreteren van resultaten en het bedenken van een eenvoudig
natuurwetenschappelijk experimentje vanuit een gegeven vraagstelling,
aanmerkelijk beter te beheersen dan in het begin van het schooljaar, hetgeen
in het bijzonder voor rekening komt van de meisjes. Dit lijkt ook te gelden
voor de leerlingen die biologie in het vakkenpakket kiezen.
In de loop van het schooljaar verandert er betreffende de beheersing van
onderzoeksvaardigheden weinig binnen de groep 4-vwo-leerlingen die
conventioneel biologie onderwijs volgt.
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SAMENVATTING

In tabel 14.1 zijn de conclusies van de deelonderzoeken bij elkaar gebracht.
Daarbij wordt de aandacht vooral gevestigd op de invloed die de
procesgerichte aanpak volgens de STUDIEWEGWIJZER in de loop van het
onderzoeksjaar heeft gehad op het willen, denken, doen en leren van de 
4-vwo-leerlingen met betrekking tot het vak biologie.

A L G E M E N E C O N C L U S I E S E N D I S C U S S I E •

De leerlingen die geen biologie kiezen,
willen goed blijven presteren, ondanks af-
nemende intrinsieke motivatie voor het vak.
De meisjes willen al in de loop van het
tweede trimester beter presteren.

De leerlingen hechten al in het tweede
trimester opvallend minder belang aan
biologische onderwerpen en des te meer
aan vakspecifieke vaardigheden en in het
bijzonder studievaardigheden, hetgeen
vooral voor de meisjes geldt.

Toch is er een tendens dat de leerlingen
die biologie kiezen, hun studie-aanpak
beter gaan omschrijven. Ook lijken vooral
de meisjes en de leerlingen die biologie
kiezen al in het tweede trimester bij hun
studie-aanpak meer belang te hechten aan
studievaardigheden.

De leerlingen handhaven hun opvatting
dat de docent het initiatief dient te nemen
bij het uitvoeren van allerlei leeractiviteiten.
Tegelijkertijd blijken ze al in het tweede
trimester opvallend meer belang te
hechten aan de begeleidende, activerende
en zelfstandigheidsbevorderende rol van de
docent, waarbij vooral de leerlingen die
biologie kiezen naar voren komen.
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Vooral de meisjes en de leerlingen die
biologie kiezen lijken zich al in het tweede
trimester meer bezig te houden met op
diepteverwerking gerichte leeractiviteiten.
Hierbij dient in aanmerking genomen te
worden dat (al in het begin van het
schooljaar) de leerlingen die procesgericht
onderwijs gaan volgen meer blijk geven
van diepteverwerking dan de leerlingen
die traditioneel onderwijs blijven volgen.

Wel is er een tendens dat de meisjes en de
leerlingen die biologie kiezen een sterkere
voorkeur krijgen voor een
reproductiegerichte aanpak.

Er is een tendens dat al in het tweede
trimester in het bijzonder de leerlingen die
biologie kiezen zich meer gaan richten op
zelfsturing.
Wel dient opgemerkt te worden dat de
leerlingen die procesgericht onderwijs gaan
volgen (al in het begin van het schooljaar)
meer blijk geven van zelfsturing van hun
leerproces dan de leerlingen die
traditioneel onderwijs blijven volgen.

De jongens richten zich minder op externe
sturing, terwijl de meisjes en vooral de
leerlingen die biologie kiezen daarentegen
een sterkere voorkeur voor externe sturing
krijgen.
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TABEL 14.1
INVLOED VAN PROCESGERICHT BIOLOGIE-ONDERWIJS OP HET WILLEN,
DENKEN, DOEN EN LEREN VAN DE 4-VWO-LEERLINGEN IN DE LOOP

VAN HET SCHOOLJAAR

EINDCONCLUSIES 

Aspecten van de subjectieve leertheorieën van de 
4-vwo-leerlingen, in samenhang met het vak biologie
Vakgebonden leeroriëntaties

Procesgericht biologie-onderwijs bevordert in positieve zin de extrinsieke
motivatie van de 4-vwo-leerlingen die uiteindelijk geen biologie kiezen in het
vakkenpakket voor het eindexamen: ondanks afnemende intrinsieke
motivatie voor het vak willen deze leerlingen toch goed blijven presteren.
Daarnaast worden vooral de meisjes, die in het algemeen vrij sterk intrinsiek
voor het vak biologie gemotiveerd zijn, ook sterker gemotiveerd om goede
cijfers voor het vak te halen.
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De kwaliteit van het biologisch denken en
redeneren in samenhang met declaratieve
en procedurele kennis wordt al in de loop
van het tweede trimester aanmerkelijk
beter.

Al in het tweede trimester blijkt dat
biologische problemen aanmerkelijk beter
worden opgelost.

Vooral de meisjes en de leerlingen die
biologie kiezen, lijken al in het tweede
trimester specifieke onderzoeks-
vaardigheden beter te beheersen.
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Vakgebonden leerconcepties
Procesgericht biologie-onderwijs bevordert al betrekkelijk snel dat leerlingen,
in het bijzonder de meisjes, in de loop van het onderzoeksjaar meer belang
gaan hechten aan vakspecifieke vaardigheden betreffende het uitvoeren van
een onderzoek en vooral studievaardigheden.

Rol biologiedocent
Procesgericht biologie-onderwijs bevordert al betrekkelijk snel dat leerlingen,
in het bijzonder de leerlingen die biologie kiezen, belang gaan hechten aan
de activerende, begeleidende en zelfstandigheidsbevorderende rol van de
docent, terwijl de docent als voorbeeld aan waarde niet inboet. 

Uitgevoerde leeractiviteiten en -strategieën van de 
4-vwo-leerlingen
Cognitieve aspecten van het leren

Procesgericht biologie-onderwijs heeft al betrekkelijk snel een positieve
invloed op het hanteren van leeractiviteiten die gericht zijn op
diepteverwerking van biologie-informatie. Dit geldt vooral voor de meisjes 
en de leerlingen die biologie in hun vakkenpakket kiezen. Daarnaast lijkt het
erop dat de leerlingen van deze subgroepen ook op reproductie gerichte
leeractiviteiten meer gaan uitvoeren.

Meta-cognitieve aspecten van het leren
Er is een tendens dat procesgericht biologie-onderwijs bij de leerlingen, 
in het bijzonder de leerlingen die biologie kiezen, al betrekkelijk snel
zelfregulatie van het leren bevordert. De jongens geven in de loop van het
onderzoeksjaar minder blijk van externe regulatie. De meisjes en de
leerlingen die biologie kiezen, geven daarentegen meer blijk van het
uitvoeren van leeractiviteiten die gerelateerd zijn aan externe sturing.

Kwaliteit van de leerresultaten
Procesgericht biologie-onderwijs leidt al betrekkelijk snel in de loop van het
onderzoeksjaar tot een verbetering van de kwaliteit van het biologisch
denken en redeneren van de 4-vwo-leerlingen, met name met betrekking tot
het oplossen van biologische problemen en het hanteren van
onderzoeksvaardigheden. In verband met de onderzoeksvaardigheden blijken
vooral de meisjes maar ook de leerlingen die biologie kiezen in hun
vakkenpakket, vooruitgang te boeken. 
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Centrale vraag beantwoord
Het lijkt gerechtvaardigd aan te nemen dat procesgericht biologie-onderwijs bij de 
4-vwo-leerlingen:

• relatief positieve veranderingen tot stand heeft gebracht betreffende
verschillende aspecten van hun subjectieve leertheorieën,  

• niet alleen het hanteren van op diepteverwerking gerichte leeractiviteiten heeft
bevorderd, maar ook in mindere mate een wat meer reproductieve aanpak als
extra ondersteuning voor het leveren van goede prestaties, 

• naast het teweegbrengen van wat meer zelfsturing van het leerproces, ook de
ontvankelijkheid voor externe sturing heeft bevorderd,  

• de kwaliteit van de leerresultaten heeft verbeterd.

BESPREKING VAN DE RESULTATEN

Ontwikkeling van de subjectieve leertheorieën
De persoonlijke subjectieve leertheorieën waarnaar in deze studie onderzoek
is verricht, hebben betrekking op de achtergrond van waaruit leerlingen
binnen het vak biologie handelen om persoonlijke leerdoelen te bereiken. Ze
zijn samengesteld uit min of meer samenhangende en consistente ideeën,
opvattingen en overtuigingen over:

• de aard en betekenis van het vak biologie,
• vakinhoudelijke kennis en vaardigheden,
• de eigen competentie om natuurwetenschappelijk te denken en van

daaruit biologische problemen op te lossen,
• persoonlijke doel- of leeroriëntaties,
• leerconcepties en wenselijke leerstrategieën betreffende het vak

biologie,
• de inrichting van de leeromgeving, de rol van de docent en de rol van

de medeleerlingen betreffende het vak biologie. 

(Vergelijk Lodewijks & Van der Sanden, 1996, Van der Sanden, 1997 en Van
der Sanden e.a., 2000.)
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De studie naar de invloed van procesgericht biologie-onderwijs op enkele
aspecten van de subjectieve leertheorieën van de betrokken 4-vwo-leerlingen,
met name de persoonlijke leeroriëntaties en hun opvattingen over de aard en
betekenis van het vak, vakgebonden leerconcepties en de rol van de
biologiedocent, heeft enkele opmerkelijke resultaten opgeleverd. 

Leeroriëntaties betreffende het vak biologie
Zowel conventioneel als procesgericht onderwijs heeft geen positieve, maar
ook geen negatieve invloed op de belangstelling en interesse van de
leerlingen voor het vak biologie of het belang dat zij gaan toekennen aan een
vervolgstudie of toekomstig beroep. Ook wanneer de intrinsieke motivatie
afneemt als blijkt dat biologie niet aanspreekt, niet interessant wordt
gevonden en voor later ook geen rol zal spelen (hetgeen zich vooral voordoet
bij de leerlingen die geen biologie kiezen, in het bijzonder bij de jongens),
hebben zowel procesgerichte als conventionele didactische werkvormen geen
invloed. Blijkbaar zijn er andere en meer specifieke didactische maatregelen
nodig om de intrinsieke motivatie van leerlingen in positieve zin te
beïnvloeden. In dit verband heeft Stipek (1996) het volgende opgemerkt:

Theory and research on intrinsic motivation suggest the importance of two variables -
perceptions of self-determination (that one is working on a task for personal rather
than external reasons), and perceptions of mastery and competence. Students’
intrinsic motivation is maximized by instructional approaches that foster these beliefs,
which in turn engender conceptual understanding and creativity (p. 102). 

In tegenstelling tot de conventionele aanpak heeft procesgericht onderwijs
wel een positieve invloed op het willen leveren van goede prestaties.
Ondanks afnemende intrinsieke motivatie spreekt de procesgerichte aanpak
de desbetreffende leerlingen blijkbaar op een zodanige wijze aan, dat het
willen halen van goede cijfers voor het vak biologie er niet onder lijdt. Deze
leerlingen handelen pragmatisch en nemen bepaalde technieken en
vaardigheden over om op een relevante wijze biologie-informatie te
verwerken. Dit mag gezien worden als een belangrijk winstpunt, omdat
leerlingen die weinig intrinsiek gemotiveerd zijn voor een vak, in het
algemeen voor dat betreffende vak ook minder goede studieprestaties
(willen) leveren.

D E E L 3 • H E T O N D E R Z O E K312



Opvattingen over het vak biologie
Procesgericht onderwijs brengt bij de 4-vwo-leerlingen, in het bijzonder bij
de meisjes en de leerlingen die biologie kiezen, positieve veranderingen
teweeg in hun opvattingen over het vak biologie. Meer dan voorheen gaan de
leerlingen het belang inzien van zelfstandigheid en een meer betekenisvolle
studie-aanpak, waarbij de docent niet alleen als vakinhoudelijke vraagbaak,
maar ook als voorbeeld, coach en begeleider wordt gezien. 
Wel valt op dat een relatief groot aantal 4-vwo-leerlingen niet in staat is aan
te geven welke leeractiviteiten voor een goede aanpak van de studie voor het
vak biologie wenselijk worden geacht. Ze beperken zich tot omschrijvingen
die gericht zijn op het leveren van inspanningen en inzet, zoals goed/hard
leren, leren tot je het begrijpt, lezen en leren, zorgen dat je het snapt of een paar
keer goed doorlezen. Bij jongere leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs is dit
eerder geconstateerd (zie De Jong, 1992, Klatter, 1995, Lodewijks & Van der
Sanden, 1996 en Boekaerts e.a., 1997). Lodewijks en Van der Sanden merken
hierover op:

Weinig leerlingen zijn in staat om in algemene, generaliserende termen over hun
leeractiviteiten te praten en te reflecteren. Als leerlingen al blijk geven van reflectie
over het leren, blijven voorbeelden over soorten van leeractiviteiten sterk situatie-
gebonden en wordt meestal gerefereerd aan algemene constructen, zoals
“intelligentie/aanleg”, “inspanning” en de verhouding tussen beide. Bijvoorbeeld:
“wiskunde kun je niet leren, daar moet je aanleg voor hebben”, of “wiskunde is wel
moeilijk te leren, het belangrijkste is dat je slim bent, maar als je hard werkt kun je
er toch nog wel iets van opsteken”; “om goed te worden in een taal, moet je vooral
erg hard leren en goed je best doen” (p. 2).

Dat veel wat oudere leerlingen nog steeds blijk geven van min of meer
diffuse vakgebonden leerconcepties, vindt zijn verklaring in het feit dat
docenten en leerlingen zich in de dagelijkse onderwijspraktijk in het
algemeen niet of nauwelijks expliciet bezig houden met de procesmatige
aspecten van de aanpak van een vak en de aandacht vooral richten op
kennisoverdracht (Bolhuis 2000a en b). 
In deze studie lijkt het erop dat procesgericht biologie-onderwijs leerlingen,
vooral de intrinsiek wat sterker gemotiveerde leerlingen, geleidelijk meer en
meer ondersteunt bij het expliciteren en omschrijven van hun opvattingen
over een goede studie-aanpak voor het vak biologie. Dit zou erop kunnen
duiden dat procesgericht werken bijdraagt aan de bewustwording en
ontwikkeling van meta-cognitieve kennis over het eigen cognitief
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functioneren en de wijze van reguleren van het leerproces (zie ook Boekaerts
& Simons, 1993). 

Het is bemoedigend te constateren dat procesgericht biologie-onderwijs bij
de 4-vwo-leerlingen blijkbaar in enige mate de bewustwording, toetsing en
evaluatie van de eigen vakgebonden subjectieve leertheorieën bevordert en
hen ertoe aanzet waar nodig deze theorieën bij te stellen in het licht van
vakspecifieke en algemene studievaardigheden. Op deze manier zijn
leerlingen niet alleen bezig hun vakinhoudelijke biologische kennis op een
hoger plan te brengen, maar ook de daarop betrekking hebbende subjectieve
leertheorieën, hetgeen goed aansluit bij het constructivistisch perspectief op
leren (vergelijk Van der Sanden, 1997 en 2002 en Van der Sanden e.a., 2002).

De aanpak van de studie voor het vak biologie
Cognitieve informatieverwerking 

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat procesgericht onderwijs de 
4-vwo-leerlingen, vooral de meisjes en de leerlingen die biologie kiezen, ertoe
aanzet biologie-informatie constructief en betekenisvol te verwerken door
zich substantieel meer te richten op diepteverwerking. Hierbij valt op dat de
4-vwo-leerlingen, in het bijzonder opnieuw de meisjes en de leerlingen die
biologie kiezen, tegelijkertijd ook meer het belang zijn gaan inzien van op
reproductie gerichte leeractiviteiten. Deze ontwikkeling dient als positief te
worden aangemerkt: juist de leerlingen die biologie-informatie meer
constructief en betekenisvol verwerken (wat ze op zich niet als leren
beschouwen), willen bij een toets laten zien dat ze een goede kennisbasis
hebben opgebouwd en wat competenter zijn geworden betreffende het vak
biologie. Er zal dan wel, zoals leerlingen dat uitdrukken, goed geleerd moeten
worden, waarmee het toepassen van memoriseertechnieken wordt bedoeld.
In het licht van deze resultaten is het belangrijk stil te staan bij de vaak
gehanteerde tegenstelling diepteverwerking van leerstof versus oppervlakkige
op reproductie gerichte verwerking, waarbij de eerstgenoemde activiteit in
het kader van een goede studie-aanpak als positief wordt beschouwd en de
tweede als negatief (Ausubel, 1968; Marton & Saljö, 1976; Entwistle, 1987;
Vermunt 1992; Bransford e.a., 2000). Bransford e.a. benadrukken dit als volgt:

But knowledge of a large set of disconnected facts is not sufficient. To develop
competence in an area of inquiry, students must have opportunities to learn with
understanding. Deep understanding of subject matter transforms factual information
into usable knowledge (p. 16).
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en 
Learning with understanding is often harder to accomplish than simply memorizing,
and it takes more time. Many curricula fail to support learning with understanding,
because they present too many disconnected facts in too short a time - “the mile wide,
inch deep” problem. Tests often reinforce memorizing rather than understanding. The
knowledge-centered environment provides the necessary depth of study, assessing
student understanding rather than factual memory (p. 24).

Vanzelfsprekend dienen leerlingen ontmoedigd te worden om uitsluitend of
voornamelijk reproductief gericht met leerstof bezig te zijn en informatie van
buiten te leren zonder inzicht en begrip en zonder er enige betekenis aan
gegeven te hebben. Deze activiteiten zijn niet toereikend en leiden tot wat
aangeduid wordt als inerte kennis. De Corte, Greer & Verschaffel (1996)
omschrijven dit begrip als volgt:

Inert knowledge, first described by Whitehead in 1929, is knowledge that is available
and can be recalled on request, but is not spontaneously applied in situations where it
is relevant to solve new problems (p. 522). 

In deze studie lijkt procesgericht onderwijs een vruchtbare synthese te
bevorderen tussen betekenisvolle diepteverwerking van (biologie-)informatie
en op reproductie gerichte activiteiten, hetgeen in overeenstemming is met
wat Pask (1967) indertijd aanduidde als versatile learning style (veelzijdige
leerstijl).

Van Elk & Lodewijks (1996), Severiens (1997) en Slaats (1999) kwamen in hun
studies tot de conclusie dat mannelijke studenten meer voorkeur hebben
voor diepteverwerking, terwijl vrouwelijke studenten een oppervlakkige op
reproductie gerichte aanpak prefereren. Uit de hier gepresenteerde studie
komt het genoemde onderscheid niet naar voren: het blijken vooral de
meisjes te zijn die zich meer richten op diepteverwerking én een
reproductieve aanpak. Zij zijn relatief sterk intrinsiek gemotiveerd voor het
vak biologie en vinden het óók belangrijk goede cijfers te halen. Het is niet
ondenkbaar dat de mentale (en fysieke) voorsprong die de meisjes in de
postpuberale periode hebben ten opzichte van de jongens, eraan bijdraagt
dat ze zich wat serieuzer en met meer diepgang bezig houden met hun
studie voor het vak biologie dan de jongens.
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Meta-cognitieve ondersteuning van het leerproces
In de onderwijspsychologie wordt algemeen aangenomen dat 
meta-cognitieve competenties een belangrijke plaats innemen met 
betrekking tot het leerproces en bijdragen aan het tot stand komen van
betere leerresultaten (zie onder andere Palincsar & Brown, 1984, Scardamalia
e.a., 1984, Schoenfeld, 1985 en De Jong, 1992). Ook bij universitaire
studenten bleek training van meta-cognitieve vaardigheden te leiden tot
betere leerresultaten en leerprestaties (Volet, 1991). Hoewel niet altijd even
expliciet, wordt in de genoemde studies vooral de nadruk gelegd op 
meta-cognitieve activiteiten die gericht zijn op actieve sturing van het eigen
leerproces, door Vermunt (1992) aangeduid als zelfgestuurde regulatiestrategie
(vergelijk ook Byrnes, 1996 en Bransford e.a., 2000). 
Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat bij de 4-vwo-leerlingen externe
sturing van het leerproces een belangrijkere plaats inneemt dan zelfsturing.
Gezien de wijze waarop het onderwijs in het algemeen wordt ingericht is dit
begrijpelijk: van jongs af zijn de leerlingen geconfronteerd met externe
sturing door leermiddelen en de onderwijsgevenden. Dit is op zich niet als
negatief aan te merken: altijd en overal, ook in de wereld van de
volwassenen, speelt in het algemeen externe sturing, vaak zonder dat men
zich daarvan bewust is, een uitermate belangrijke en meestal positieve rol. In
dit licht gezien handelen de 4-vwo-leerlingen pragmatisch door zelfregulatie
van het leerproces een meer bescheiden plaats te geven en zich niet te laten
verleiden om zogezegd steeds zelf het wiel uit te vinden. Vanzelfsprekend
geldt, evenals eerder is aangegeven met betrekking tot de reproductieve
informatieverwerking, dat alléén leunen op externe sturing bij een studie,
zonder dat er sprake is van een kleinere of grotere eigen inbreng, dient te
worden ontmoedigd. 

Verder maken de uitkomsten van de in deze dissertatie gepresenteerde
studie aannemelijk dat procesgericht biologie-onderwijs de 4-vwo-leerlingen
aanzet tot substantieel meer zelfsturing van hun leerproces, hetgeen vooral
geldt voor de leerlingen die biologie kiezen. Tegelijk bevordert procesgericht
werken ook dat de leerlingen, in het bijzonder de meisjes en de leerlingen
die biologie kiezen, zich meer laten leiden door de externe sturing van hun
leerproces die wordt geboden door de SWW, de docent en het leerboek.
Deze combinatie van een toenemende zelfsturing en externe sturing is aan te
merken als een positieve ontwikkeling en duidt erop dat leerlingen meer en
meer gebruik weten te maken van bruikbare en relevante
sturingsmogelijkheden. 
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In dit verband is het wellicht goed om te refereren aan de veel voorkomende
misvatting over zelfstandig leren in de Tweede Fase. Zelfstandig leren wordt
vaak gezien als het zelfstandig uitvoeren van leeractiviteiten in situaties
waarin de docent of medeleerlingen geen rol spelen. Het zou beter zijn
zelfstandig leren op te vatten als het in verschillende leersituaties gebruik
weten te maken van leermogelijkheden, waarbij niet de door anderen
ingerichte situatie bepalend is voor de mate waarin zelfstandig wordt
geleerd. Dit betekent bijvoorbeeld dat klassikale lessen niet bij voorbaat
beschouwd dienen te worden als situaties waarin niet zelfstandig kan worden
geleerd. Verwacht mag worden dat bepaalde leerlingen tijdens klassikale
lessen heel goed actief en zelfstandig zullen leren, terwijl andere leerlingen
datgene wat wordt aangeboden passief ondergaan en zich beperken tot het
gedachteloos registeren van wat de docent hun presenteert. Aan de ander
kant is het mogelijk dat leerlingen bij het maken van huiswerk of zelfstudie
heel passief en onzelfstandig te werk gaan (zie Van der Sanden, 1997).
Evenals met betrekking tot de cognitieve informatieverwerking, lijkt het erop
dat een procesgerichte aanpak ook in het meta-cognitieve domein een
synthese bevordert tussen zelfregulatie en externe sturing.

Kwaliteit van de leerresultaten
Het onderzoek laat zien dat procesgericht biologie-onderwijs bij de 
4-vwo-leerlingen de kwaliteit van het biologisch denken en redeneren met
betrekking tot het oplossen van biologische problemen en het hanteren van
onderzoeksvaardigheden in positieve zin beïnvloedt. Met betrekking tot de
vaardigheden komen de meisjes en de leerlingen die biologie kiezen in het
eindexamenpakket wat meer naar voren dan de andere leerlingen. 
Eerder is door onder andere Schatteman e.a. (1997), Theophilides (1997),
Lonka & Ahola (1995) en Volet e.a. (1995) bij hun onderzoek naar de studie-
aanpak van studenten in het Hoger Onderwijs aannemelijk gemaakt, dat
procesgericht onderwijs of het onderwijzen van procesgerichte elementen de
kwaliteit van de leerprestaties verbetert, hetgeen overeenkomt met de
resultaten van deze studie.

Persoonlijkheidskenmerken
Met betrekking tot de persoonlijkheidskenmerken wordt vaak een
onderscheid gemaakt in de volgende vijf dimensies: extraversie,
vriendelijkheid, emotionele stabiliteit, zorgvuldigheid en openheid (Mervielde,
1992; Hendriks, 1997). Emotionele stabiliteit en openheid blijken vaak samen
te hangen met zelfstandigheid (Hofstee & De Raad, 1991). 
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Bij universitaire studenten is er een positieve correlatie tussen openheid en
meer betekenisgericht studeren en blijkt een meer op reproductie gerichte
aanpak samen te gaan met de persoonlijkheidskenmerken zorgvuldigheid,
vriendelijkheid en extraversie (Busato, 1998; Vermetten, 1999). In het
Voortgezet Onderwijs zijn de genoemde persoonsgebonden factoren in relatie
met de studie-aanpak nauwelijks onderzocht. Wel heeft Slaats (1999) bij
leerlingen in het Middelbaar Beroepsonderwijs resultaten gevonden die
vergelijkbaar zijn met die betreffende studenten in het Universitaire
Onderwijs. 
Van de vijf genoemde dimensies komen er bij de 4-vwo-leerlingen maar drie
in beeld, met name de dimensies onzorgvuldigheid versus zorgvuldigheid,
introversie versus extraversie en neuroticisme versus emotionele stabiliteit.
De dimensies starheid versus openheid en onvriendelijkheid versus
vriendelijkheid waren niet te traceren. 
In deze studie lijkt het persoonlijkheidskenmerk Zorgvuldigheid samen te gaan
met zowel intrinsieke als extrinsieke motivatie voor het vak biologie, met de
opvatting dat studievaardigheden belangrijk zijn voor een goede aanpak van
de studie voor het vak, met op diepte en op reproductie gerichte verwerking
van biologie-informatie en externe sturing van het leerproces.
Het kenmerk Extraversie vertoont een samenhang met extrinsieke motivatie,
met de opvatting dat studievaardigheden belangrijk zijn voor een goede
aanpak van de studie voor het vak biologie en met het uitvoeren van op
diepteverwerking gerichte leeractiviteiten.
Het persoonlijkheidskenmerk Emotionele stabiliteit blijkt samen te gaan met
biologisch denken en redeneren in relatie met het oplossen van onbekende
biologievraagstukken.
Het valt op dat deze resultaten weinig of niet overeenkomen met de
resultaten uit de hiervoor genoemde studies. Dat twee van de vijf dimensies
niet naar voren zijn gekomen, kan enerzijds te maken hebben met de
homogeniteit van de onderzoeksgroepen (zie eerder) en anderzijds met de
kwaliteit van het gebruikte meetinstrument van Mervielde (1992). Er is in het
onderzoek geen gebruik gemaakt van de inmiddels veel gebruikte
persoonlijkheidsvragenlijst van Hendriks (1997).   

Algemeen
In het kader van het Nieuwe Leren en het bevorderen van competentie-
ontwikkeling is procesgericht onderwijs een aanpak die vanuit
constructivistisch perspectief bijdraagt aan het creëren van een krachtige
leeromgeving (Lodewijks, 1993, 1994 en 1995; Vermunt, 1995; Simons, 1997;
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Bakx, 2001; Van der Sanden, 2002; Van der Sanden e.a., 2002). Leerlingen
krijgen dan de ruimte om een adequate aanpak van het eigen leerproces te
ontwikkelen en de docent krijgt de ruimte om het meester-gezel-model vorm
te geven (zie onder andere Collins e.a., 1989, De Jong, 1995, Schoenfeld,
1999, Simons & Lodewijks, 1999, Bransford e.a., 2000, Simons e.a., 2000, Van
der Sanden e.a., 2000 en Vermunt & Verschaffel, 2000). Hierbij wordt
algemeen aangenomen dat leerlingen in een bepaald vakgebied of domein
vanuit hun subjectieve leertheorieën handelen om hun persoonlijke
leerdoelen te bereiken (vergelijk Lodewijks & Van der Sanden, 1996, Van der
Sanden, 1997 en Van der Sanden e.a., 2000). Leeroriëntaties, opvattingen en
leerconcepties betreffende een bepaald vakgebied zijn aspecten van de
subjectieve leertheorieën van de leerlingen die mede bepalend zijn voor de
aanpak van de studie en de daaruit voortvloeiende leerresultaten.
De resultaten van het gepresenteerde onderzoek geven steun aan deze
uitgangspunten. Het lijkt aannemelijk dat procesgericht biologie-onderwijs
en de rol die de docent daarin speelt een min of meer krachtige
leeromgeving creëert, waarin het voor de 4-vwo-leerlingen mogelijk wordt
niet alleen hun subjectieve leertheorieën in positieve zin te ontwikkelen,
maar ook hun studie-aanpak voor het vak biologie substantieel meer
betekenis te geven, met als gevolg dat leerresultaten, met name de kwaliteit
van het biologisch denken en redenen, verbeteren. Procesgericht werken over
een langere periode lijkt eraan bij te dragen dat de 4-vwo-leerlingen zowel
vakinhoudelijk als procesmatig competenter worden in het verwerken,
integreren en gebruiken van biologie-informatie.  

Daarbij moet wel worden aangetekend dat vooral de 4-vwo-leerlingen die
relatief sterk intrinsiek gemotiveerd zijn en blijven, met name de meisjes en
de leerlingen die biologie in het vakkenpakket voor het eindexamen kiezen,
meer profijt blijken te hebben van procesgericht biologie-onderwijs dan de
jongens en de leerlingen die biologie aan het einde van het schooljaar niet
kiezen. Blijkbaar spreken de procesgerichte aspecten van het leren de sterk
intrinsiek gemotiveerde leerlingen aan als activiteiten die ertoe bijdragen om
wat belangrijk en interessant wordt gevonden met meer diepgang te
doorgronden. Dit zou betekenen dat de biologiedocent in de begeleidende
sfeer zich meer dient te richten op en gesprekken dient aan te gaan met de
leerlingen die voor het vak biologie minder intrinsiek gemotiveerd zijn,
uiteraard zonder de meer gemotiveerde leerlingen te veronachtzamen. 
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Daarbij zou de aandacht vooral kunnen uitgaan naar het verschaffen van
modellen, het laten articuleren van hun denk- en leeractiviteiten en het geven
van procesgerichte feedback. Het Cognitive Apprenticeship-model van Collins
e.a. (1989) kan hierbij goede diensten bewijzen. 

Verder is het is opvallend dat procesgericht werken al betrekkelijk snel zijn
vruchten afwerpt, waarna de invloed lijkt af te vlakken. Procesgericht
biologie-onderwijs was voor de leerlingen nieuw en sprak de meeste
leerlingen in het algemeen wel aan. Ze conformeerden zich betrekkelijk snel
aan de nieuwe aanpak van het vak biologie. Toch lijkt het erop dat de
leerlingen rust en tijd nodig hebben om het procesgericht werken in hun
manier van denken en doen te integreren en te bestendigen. Ook de
geïsoleerde positie van het procesgericht biologie-onderwijs in de school
tijdens het onderzoeksjaar zou de vertraging van de ontwikkelingen deels
kunnen verklaren. Alleen tijdens de twee lesuren biologie werd procesgericht
gewerkt, waardoor deze onderwijsvorm in de school- en onderwijscultuur
voor zowel de leerlingen als docenten een vreemde eend in de traditionele
bijt bleef. Wanneer in een school op grotere schaal procesgericht wordt
gewerkt, zal competentie-ontwikkeling ongetwijfeld krachtig worden
ondersteund, waarbij wel in ogenschouw dient te worden genomen, dat
voortgaande competentie-ontwikkeling een zaak van lange adem is.

14.3 SLOTBESCHOUWING

SUGGESTIES VOOR VERVOLGONDERZOEK

Meer dan ooit lijkt het van belang kleinschalige, haalbare en op
wetenschappelijk basis geënte interventies te organiseren om de dagelijkse
onderwijspraktijk in het Voortgezet Onderwijs meer in overeenstemming te
brengen met wat in de wetenschap bekend is over effectief leren (Bransford
e.a., 2000; Donovan, Bransford & Pellegrino, 2000). Hierbij is het
noodzakelijk dat docenten uit de reguliere dagelijkse onderwijspraktijk en
onderwijspsychologen en/of onderwijskundigen gezamenlijk opereren
(Brown, 1992; Van den Akker, 1996).

De in hoofdstuk 4 gestelde problemen in het biologie-onderwijs (zie Boersma
& Schermer, 2001) kunnen alleen overwonnen worden door een grondige
herziening van het biologiecurriculum (Van den Akker & Terwel, 2001). Als de
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moed kan worden opgebracht het aantal onderwerpen en de vakinhoudelijke
invulling tot aanvaardbare proporties terug te brengen, dan zal er voor
leerlingen en docent (mentale) rust en ruimte ontstaan om het Nieuwe Leren,
respectievelijk procesgericht onderwijs en het meester-gezel-model vorm te
kunnen geven. Wanneer leerlingen en docent zich gezamenlijk richten op
constructieve en betekenisvolle verwerking van vakinhoudelijke informatie en
parallel daaraan zich ook bezighouden met een geleidelijke ontwikkeling en
verbetering van de procesmatige aspecten van het leren, wordt een bijdrage
geleverd aan de ontwikkeling van competenties als onderling samenhangend
geheel van kennis, vaardigheden, attitudes en leervermogen (zie Van der
Sanden, 2001). Kleinschalige studies die gericht zijn op het zoeken naar een
evenwicht tussen enerzijds een aanvaardbare hoeveelheid vakinhoudelijke
kennis en te hanteren vaardigheden en anderzijds ruimte voor competentie-
ontwikkeling zouden meer dan welkom zijn. Zo zou het interessant zijn om
in het licht van deze studie na te gaan of een andere inrichting van het
biologiecurriculum dan het huidige, met bijvoorbeeld een elaboratieve
opbouw en kernconcepten, in combinatie met een procesgerichte aanpak
met een accent op modeleren, articuleren en reflecteren, juist de minder
intrinsiek gemotiveerde leerlingen beter ondersteunt en helpt het vak
biologie aan te pakken.  

Het onderzoek laat duidelijk zien dat vooral de leerlingen die een relatief
sterke intrinsieke motivatie voor het vak biologie bezitten, meer profijt van
procesgericht werken binnen dat vak hebben dan de andere leerlingen. Als
leerlingen de eerste les van een cursus binnenkomen, heeft de docent
meestal geen notie van de motivatie van de leerlingen voor zijn vak. In het
reguliere onderwijs is het niet gebruikelijk om daar aandacht aan te
besteden, niet alleen omdat docenten in het algemeen snel willen starten
met vakinhoudelijk kennisoverdracht, maar ook omdat instrumenten voor het
meten van vakgebonden motivatie ontbreken. 
Er zou meer onderzoek dienen te worden opgezet om een beter zicht te
krijgen op de vakgebonden subjectieve leertheorieën van leerlingen. Van
daaruit zouden instrumenten kunnen worden ontwikkeld om juist in de
context van het meester-gezel-model bij aanvang van een cursus een beeld te
krijgen van de vakgebonden leeroriëntaties en leerconcepties van de
leerlingen in relatie met een vakgebied. Dit geeft de docent vanaf het begin
van de cursus mogelijkheden om het begeleiden van de procesmatige
aspecten van het leren beter op de leerlingen af te stemmen.
Ook onderzoek naar voorkennis van leerlingen in brede zin, in het bijzonder
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preconcepties en misconcepties, zowel op vakinhoudelijk gebied als met
betrekking tot de procesmatige kant van de studie-aanpak, is in de context
van het meester-gezel-model belangrijk. Deze studies zouden instrumenten
dienen op te leveren, waardoor de docent individuele coaching en
begeleiding van leerlingen kan optimaliseren. 

Hoewel er sinds de jaren negentig van de vorige eeuw bij het construeren
van toetsen een terechte verschuiving heeft plaatsgevonden van veelal
reproductieve items naar het oplossen van min of meer onbekende
vraagstukken, is er in het algemeen toch weinig zicht op de kwaliteit van de
leerresultaten van de individuele leerling. Daarom is het van belang nieuwe
toetsvormen of evaluatie-instrumenten te ontwikkelen die de kwaliteit van
denken en redeneren van leerlingen in kaart brengen. Onderzoek naar de
bruikbaarheid en validiteit is daarbij onmisbaar. Nieuwe valide
evaluatietechnieken zullen ongetwijfeld tevens een extra impuls geven aan
het ontwikkelen en optimaliseren van didactische maatregelen die bijdragen
aan competentie-ontwikkeling van de leerlingen.  

DE STUDIEWEGWIJZER EN DE TOEKOMST 

De STUDIEWEGWIJZER blijkt in de dagelijkse onderwijspraktijk een relevant
instrument om procesgericht onderwijs en het meester-gezel-model vorm te
geven. Het is van belang om hier nogmaals te benadrukken dat deze
handleiding niet beschouwd mag worden als een vakgebonden leermethode.
In principe is het voor elk vak mogelijk een STUDIEWEGWIJZER samen te
stellen die op dezelfde of vergelijkbare leest is geschoeid als de
gepresenteerde STUDIEWEGWIJZER voor het vak biologie. Op deze wijze kan
voor elk vak procesgericht onderwijs voor leerlingen toegankelijk worden
gemaakt.

De ontwikkelingen gaan door. In de STUDIEWEGWIJZERS die momenteel op
het St.-Odulphuslyceum bij het vak biologie in de bovenbouw van vwo en
havo gebruikt worden, is de in deze dissertatie gepresenteerde handleiding
nog volledig te herkennen. Toch zijn er in de afgelopen jaren veranderingen
aangebracht en zijn er nieuwe elementen aan toegevoegd. Zo zijn
bijvoorbeeld de teksten met betrekking tot de cognitieve verwerking van de
leerstof en de sturing van het leerproces aangepast, aangescherpt en
verbeterd. Daarnaast worden de leerlingen, voordat met een nieuw hoofdstuk
of thema wordt gestart, aan het denken gezet over vakinhoudelijke
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voorkennis en wordt na beëindiging van het hoofdstuk gevraagd te
reflecteren op datgene wat ze hebben geleerd (vakinhoudelijk) en vooral hoe
het is gegaan (de procesmatige aspecten). Ook worden de leerlingen meer
dan voorheen gestimuleerd zich in het kader van het eindexamen niet alleen
te richten op betekenisvolle en constructieve opbouw van biologische kennis,
maar vooral hun biologisch denken en redeneren te verbeteren. 
Voor de nabije toekomst is het wellicht de moeite waard om na te gaan of en
op welke wijze bepaalde aspecten van het Cognitive Apprenticeship in de
STUDIEWEGWIJZER meer aandacht of een andere benadering behoeven ten
voordele van vooral de minder gemotiveerde leerlingen. 

Als docenten in hun dagelijkse onderwijspraktijk procesgericht onderwijs
vorm willen geven, dan zal blijken dat dat met vallen en opstaan gaat en dat
men erin moet groeien. Daartegenover staat dat er veel voldoening uitgaat
van deze wijze van werken, vooral door de contacten met de leerlingen die
van een andere aard zijn dan bij het min of meer traditionele onderwijs
(kennisoverdrachtsmodel). Hier ligt waarschijnlijk de sleutel voor het
aantrekkelijker maken van het leraarsambt: als meester het gevoel krijgen dat
je gezel door gezamenlijke inspanning geleidelijk meer deskundig en
competent wordt en meer en meer deelgenoot wordt van de community of
practice (Lave & Wenger, 1991) in een bepaald domein of vakgebied, dát is
een van de meest waardevolle en indringende ervaringen van het leraarschap.
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Process-Oriented Biology Instruction

INTRODUCTION

In the early nineties two pre-university school biology-teachers concluded
that many of their senior students followed a shallow strategy for studying
biology and were rather passive consumers of what instruction offered them.
As a reaction they developed a manual to promote process-oriented biology
instruction in the classroom environment and made it accessible to their
students. Care was taken that cognitive and (self)regulatory or metacognitive
learning activities were made explicit with the intention that students could
develop adequate models of how to study biology. It was intended to help
learners become conscious of their own learning processes in the biology
domain and realize personal constructive ways of building knowledge with
the help of the biology textbook and projects in authentic contexts. During
the educational process the teacher acts as a companion, helper and coach
who progressively transfers responsibilities to learners and stands back more
and more. 

In the above-mentioned manual, process-oriented biology instruction is
operationalized according to process-oriented instruction theories in which it
is claimed that learning to learn and think has to be embedded in and closely
connected to subject matter instruction. Also following Collins, Brown and
Newman (1989), process-oriented teaching is taking place through cognitive
apprenticeship to help learners develop from novices to masters in a complex
domain.

USUMMARY



Assisted by the manual for learning-to-learn in the biology domain and
supported by teacher modelling, scaffolding and coaching, the learners were
challenged to use cognitive skills, such as selecting and structuring important
information, relating different parts of information and looking for authentic
and concrete examples, to grasp the meaning of the learning contents dealt
with. Special attention was also devoted to metacognitive strategies as
setting learning goals, planning, testing one’s progress, monitoring, reflecting
and learning to control their own learning processes and finding out what to
do when comprehension fails. All these activities took place in the context of
processing textbook information and the execution of projects selected by
and in co-operation with class-mates. Students were helped in building
bridges between conceptual and procedural knowledge so as to gain a
deeper understanding in the subject matter of biology. In this way it is
intended to foster students’ learning ability with regard to biology and to
prepare students for studying at university and for a society that requires
independent and lifelong learners.

The first year the manual was used, the question arose what impact process-
oriented instruction had on the learning of biology. This was the starting-
point for the present study. The research questions were focused on finding
out what learners want (their motivation for biology), think (conceptions
about the subject of biology, studying biology and the teacher’s role), do (use
of constructive, meaningful and self-regulated cognitive and metacognitive
strategies) and learn (subject-matter contents and some skills). 

METHOD

The study was set up according to a quasi-experimental design and lasted
one school-year (1997-1998). In this research-year 137 pre-university students
(age 15, 16 years) from two upper secondary schools studied biology in a
process-oriented learning environment with the manual mentioned earlier
(the Experimental or E-group). These students were not familiar with the
manual and this instructional approach. The E-group is compared to a group
of 114 students (same age) from three other pre-university schools. These
students attended conventional and traditional subject-matter oriented
biology classes (the Comparison or C-group). All students were confronted
with the same biology subject-matter in the same textbook. Research took
place in a normal and non-experimental classroom environment.
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At the beginning (Pre-test), halfway through (Halfway-test, only the E-group)
and at the end of the school-year (Post-test), students completed the same
sets of two questionnaires and biology-test during normal biology lessons. A
number of items with a five-point-scale were related to motivation and
performing learning activities (strategies students deployed when learning
biology). Open questions were used to map out conceptions about the
subject of biology, the study of biology and the teacher’s role. To assess the
quality of the biology knowledge-base and some cognitive skills, for example
interpreting diagrams, students were required to solve rather difficult and
unknown biology problems by means of a biology-test.  

RESULTS

MOTIVATION, what learners want
Factor-analyses were performed with regard to the items on motivation.
These analyses led to two scales: Intrinsic and Extrinsic motivation. The scale
Intrinsic motivation is composed of two categories of items: items related to
eagerness to learn biology because of interest, personal development and
gaining competency regarding biology contents and items related to relevance
of biology to later education and profession. The scale Extrinsic motivation refers
to the importance of gaining good results or marks, irrespective of the
subject-matter of biology.  
The mean scale score per student was calculated by dividing the sum of the
scores by the number of items.      

FIGURE 1
INTRINSIC MOTIVATION
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Intrinsic motivation (fig. 1)
On the basis of analyses of variance and t-tests it appears that in the
beginning of the school-year the E-group scored significantly higher in
comparison with the C-group. In the E-group the difference between the
scores of the halfway- and post-test was significant, caused by a decrease in
the scores of both mentioned item-categories. In the C-group there was a
significant reduction in the scores in the item-category eagerness to learn
biology as well (not visible in fig. 1). 

At all the tests, the female students from the E- and C-group had a significant
higher mean scale score than the male students. Especially the male students
of the E-group showed a significant decrease in their scores. The male
students of both groups gave evidence of a significant decrease in scores on
the item-category eagerness to learn biology (not visible in fig. 1).
For the students in the year of this inquiry, participating in the study of
biology was compulsory. At the end of the school-year the students could
choose biology as an examination subject. At all the tests, the students of the
E- and C-group who chose biology scored significantly higher on the factor
intrinsic motivation in comparison with the learners who did not. The scores of
the former group remained equal. The latter group showed a significant
decrease of the mean scale score over the school-year (not visible in fig. 1).

Extrinsic motivation (fig. 2)
At the pre-test, the C-group scored significantly higher than the E-group. At
the end of the school-year the scores of the E- and C-group became equal. In
the C-group the scores on the factor extrinsic motivation decreased
significantly, especially for the male students. At the end of the school-year,
the female students of the E-group scored significantly higher than the male
students (not visible in fig. 2). 

CONCEPTIONS, what learners think
The answers the students gave to three open questions were categorized
into several main and sub-categories.

Question 1, related to Nature and importance of the subject biology:
A teacher asks you to write down important characteristics about the
subject Biology to be published in the School-Guide. Which three most
important characteristics would you write down ? 
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Result categorizing: 
Main categories Examples sub-categories
• Biology knowledge human body, plants, nature, animals
• Biology subject skills practical work, processing materials or 

information
• General study skills working and learning independently, 

co-operating, planning, monitoring own 
learning process

FIGURE 3
CONCEPTIONS RELATED TO

NATURE AND IMPORTANCE OF THE SUBJECT BIOLOGY

On the basis of analyses of variance and t-tests, in the E-group it appears that
there was a significantly sharp fall in the number of biology topics mentioned
(main category Biology knowledge). In the C-group this was also the case.
Compared to the C-group, the E-group showed a significant increase for the
main categories Biology subject skills and especially the main category General
study skills (fig. 3).  
The increase for the main category General study skills in the E-group was
especially due to the female students. 
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Question 2, related to Studying biology:
What is an adequate approach for studying biology in your opinion ?

Result categorizing: 
Main categories Examples sub-categories
• Learning strategy, working and learning, trying to 

general understanding, hard learning, 
elaborating questions in the textbook 

• Learning strategy, practical work, processing inquiries
regarding biology subject skills

• Learning strategy, learning independently, structuring, 
regarding general study skills selecting, planning, testing one’s 

progress, memorizing

FIGURE 4
CONCEPTIONS RELATED TO

STUDYING BIOLOGY

In both the E- and C-group the number of statements concerning the main
category Learning strategy, regarding Biology subject skills decreased sharply
(fig. 4).
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Compared with the C-group, the E-group showed a significant increase in the
number of statements regarding the main category Learning strategy, regarding
General study skills (fig. 4). This increase was especially due to the female
students.

Question 3, related to Teacher’s role:
During the biology-lessons the teacher will perform all sorts of activities. Which
three activities of your teacher are most important in your opinion ? 

Result categorizing: 
Main categories Examples sub-categories
• Teacher takes over learning activities by explaining, offering answers or 

summaries, demonstrating, 
controlling 

• Teacher activates learning activities by attending, coaching and promoting
independence

FIGURE 5
CONCEPTIONS RELATED TO

TEACHER’S ROLE

At the post-test students of the C-group referred significantly less to the main
category Teacher takes over learning activities compared with the scores at the
pre-test (fig. 5). This decrease was especially due to the female students.
In comparison with the C-group the significantly sharp rise of the number of
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statements regarding the main category Teacher activates learning activities by
the students of the E-group is striking (fig. 5). 

PERFORMING LEARNING STRATEGIES, what learners do
Factor-analyses led to two scales of Processing strategies: Constructive strategy
and Reproductive strategy and two scales of Regulation strategies: Internal
regulation and External regulation.
The scale Constructive strategy refers to learning activities that contribute to a
more constructive and meaningful way of developing knowledge of biology in
order to gain a deeper understanding of the subject matter of biology. The
scale Reproductive strategy refers to memorizing and literal reproduction of
biology topics and learning contents.

The scale Internal regulation is made up of statements that are related to the
use of self-initiated regulatory strategies aiming for controlling and guiding
the student’s own learning process. A high score on this scale means that
students perform various self-initiated metacognitive learning activities.
Characteristic of the statements making up the scale External regulation is the
tendency that students want to be guided as to the regulation of their
learning process by external factors in the learning environment, such as the
textbook, and go to the class-mates or teacher for help. Moreover there is a
strong tendency to rely on learning by heart and reproduction.

Processing strategies

FIGURE 6
PROCESSING STRATEGIES
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On the basis of analyses of variance and t-tests it appears that the E-group
scored significantly higher on the scale Constructive strategy than the C-group
at the pre-test. In the course of the research-year the E-group showed a
significant increase in the scores. Such an effect did not occur in the C-group
(fig. 6).
At all the tests, in the E-group the learners who have chosen biology for the
final examine scored significant higher on the scale Constructive strategy than
de students who have not. Also the female students scored significant higher.
Compared to the C-group, the E-group showed an increase for the scale
Reproductive strategy, particularly because of the scores of the female students
and the students who have chosen biology. 

Regulation strategies

FIGURE 7
REGULATION STRATEGIES

At the pre-test the E-group scored significantly higher on the scale Internal
regulation than the C-group. In the course of the research-year, the E-group-
students’ scores increased significantly on this scale. This did not occur for
students in the C-group (fig. 7).
On the scale Internal regulation, in the E-group the learners who have chosen
biology as an examination subject scored significant higher than de students
who have not. The scores of the latter group remained the same.
At the pre-test the C-group scored significant higher on the scale External
regulation than the E-group. At all tests, the E-group scored equally. At the end
of the school-year the scores of the E- and C-group became equal (fig. 7).
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QUALITY OF BIOLOGY KNOWLEDGE-BASE AND SOME SKILLS, 
what learners learn

The biology-test was composed of seven rather difficult biology problems to
solve and three questions regarding skills as interpreting diagrams and
setting up an inquiry. Students were asked to give answers and to further
explain their reasons to do so. To score the answers a scoring-model was
developed. The correct answers were marked with the points given in the
scoring-model.  

FIGURE 8
BIOLOGY-TEST

On the basis of analyses of variance and t-tests with regard to the pre-test
scores it appears that the E- and C-group scored about equally. In the course
of the research-year the E-group scores for this biology-test increased
significantly. The results of the C-group however remained the same (fig. 8).
Regarding their ability to solve the seven biology problems, the E-and 
C-group showed significant gains; however, the E-group did so significantly
more than the C-group. Regarding the three questions related to skills, at the
pre-test the E- and C-group scored equally. During the school-year the 
E-group scored significantly higher than the C-group, especially due to the
female E-group students (not visible in fig. 8).  
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CONCLUSIONS

It appears that students from the Experimental Group were more capable
than students from the Comparison Group to use their biology knowledge-
base in solving rather difficult biology problems and to handle some skills
such as interpreting diagrams or setting up inquiries. 
Moreover, in comparison with the C-group students, the E-group students
gave significantly more evidence of competency-oriented biology
conceptions, and constructivistic biology related learning conceptions and
attached more importance to the teacher’s role as an activator. In comparison
with the C-group they also reported more constructive and self-regulatory
learning strategies. 
It is therefore concluded that process-oriented biology instruction with an
emphasis on cognitive and metacognitive strategies embedded in subject
matter instruction enhances students’ ability to learn biology more
autonomously and meaningfully. Besides it appears that the process-oriented
environment did appeal more to students highly intrinsic motivated regarding
the biology domain, especially to female students and to the students who
chose biology at the end of the school-year as an examination subject.
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VOORBEELDEN VAN PROJECT-ONDERWERPEN

• Stambomen bij erfelijkheidsonderzoek
-video Erfelijkheid deel 4: stambomen (17.2)
-simulatie Erfelijke afwijkingen (SIM 1-3)

• In vitro fertilisatie bij de mens
-artikel Celbioloog geeft zaadcel tikje op staart (OD 42-43)
-artikel Test de beweeglijkheid van uw spermacellen (Bio-actueel 144)
-video I.V.F. in het Radboudziekenhuis te Nijmegen (94)

• Cellen van plant en dier
-video Er was eens het leven, de cel (69)
-practicum Wangslijmvlies bekijken (4V: practicum 3.2)
-practicum Kenmerken van plantencel en celwand: 

rode ui/waterpest (4H: practicum 2.1)
• Hoge bloeddruk

-video Gezondheid: over hoge bloeddruk (65)
-practicum Bepaling van de bloeddruk (practicum 2, p.3)

• De bijzondere wereld van dik en dun
-artikel Dan maar het mes in het vet (Bio-actueel 256-258)
-video De bijzondere wereld van dik en dun (78)
-practicum Bepaling boven- en ondergewicht (practicum 3, p.4)

• Ons middageten
-artikel Het vitamine-alfabet (Bio-actueel 248-250)
-artikel Anti-alles-vitamine bestaat niet (Bio-actueel 255)
-practicum Wat voor samenstelling heeft ons middageten? 

(practicum 1, p. 1-2)
• Verkoudheid of griepje?

-artikel Griep maakt duizenden slachtoffers per jaar/globetrotter in
vermomming (Bio-actueel 261-264)

-video Gezondheid: over verkoudheid (67)
• Roken

-artikel Minder rokers roken meer (Bio-actueel 271-273)
-video Gezondheid: roken (68)

• Reflexen
-video Het menselijk lichaam: reflexen en bewuste bewegingen (93)
-practicum Reflexen (practicum 4, p.5)
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• Sociaal levende insecten: bijen en hommels
-artikel Hommels zijn goede bestuivers in kassen, mits je het volkje

kent (Bronnenboek 7)
-video De bijen (56.1)

• Leren
-video Diergedrag en wetenschap, deel 1: leren loont (137)
-practicum Jezelf klassiek conditioneren (4H: practicum 5.2)

• Vrienden en rivalen
-artikel De pest aan teven (OD 40-41)
-video Overleven in de natuur: Vrienden en rivalen (45)

• Gedragsstudies
-video Ethogram, gedrag van een dier (39.5a)
-practicum Een gedragsstudie (4H: practicum 5.4)
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OPEN VRAGEN, onderdeel van lijst 1 

• Een Studiegids of Schoolgids is het boekje voor de leerlingen en hun ouders met
allerlei informatie over de school en het komende schooljaar. Vaak worden in dit
boekje alle vakken kort beschreven. De docent die de gids voor het komende
schooljaar gaat samenstellen, vraagt aan jou een paar zinnige dingen over het
vak biologie op te schrijven. Om je dat wat gemakkelijker te maken, geeft hij
je als voorbeeld de volgende aanwijzingen om te beginnen:

• Bij het vak biologie gaat het erom dat ...........
• Je leert bij het vak biologie vooral dat je .......
• Je leert bij het vak biologie vooral hoe je ...... 

1 Schrijf minstens drie “dingen” op over het vak biologie die volgens jou zó 
belangrijk zijn dat ze in de Studiegids thuishoren.

• De vriendin van je oudere zus logeert bij jullie. Beiden studeren ze aan de
Universiteit. Zij vertelt over haar middelbare school en de biologielessen, waarbij
een discussie ontstaat over wat er in die lessen thuis hoort.
2 Vind jij dat er in de biologielessen “dingen” aan de orde moeten komen 

die niet speciaal met het vak biologie hebben te maken? Als je dat vindt, 
geef dan een of meerdere voorbeelden.

• Ook vertelt die vriendin, dat zij niet zoveel meer weet van de onderwerpen die
zij toen in de biologielessen heeft gehad.
3 Noem minstens drie biologie-onderwerpen uit het “verleden”, die jij nog 

zó goed weet, dat je op dit moment zou kunnen uitleggen hoe het in 
elkaar zit.
Hoeveel procent van de leerstof uit het verleden schat je dat je nog, om het
zo maar te zeggen, paraat hebt? Geef dit aan met: weinig, een kwart, de 
helft, driekwart of veel. 

• 4 Zijn er volgens jou ook “dingen” die je in de biologielessen leert die je nu 
(of later) ook buiten de biologielessen kunt gebruiken?
Noem een of meerdere “dingen” en bedenk een situatie waarin je elk 
“ding” kunt gebruiken.     

• Of het nu gaat om bijvoorbeeld het vak engels, wiskunde of tekenen, elk vak
heeft zijn eigen manier van aanpakken om het onder de knie te krijgen.
5 Wat is volgens jou een goede manier om het werken en leren, dus de 

studie voor het vak biologie aan te pakken?
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• Het kan voorkomen dat je erg veel moeite hebt met een bepaald onderwerp uit
het biologieboek.
6 Wat onderneem jij dan voor activiteiten om toch door te krijgen hoe het in

elkaar zit?

• Een van je klasgenoten heeft problemen met een bepaald biologie-onderwerp,
hij/zij snapt er niks van. 
7 Op welke manier zou jij je klasgenoot helpen?

• Een van je klasgenoten heeft problemen met de aanpak van het vak biologie,
hij/zij weet niet goed op welke manier bepaalde opdrachten en taken het beste
kunnen worden uitgevoerd.
8 Wat voor adviezen zou jij geven om zijn/haar aanpak te verbeteren?

• Tijdens de biologielessen zal ook de vakdocent allerlei activiteiten ontplooien. 
9 Schrijf minstens drie activiteiten op die volgens jou zó belangrijk zijn, dat 

de vakdocent ze tijdens de biologielessen dient uit te voeren.

• Sommige leerlingen zijn goed in een vak, anderen niet zo of helemaal niet.
10 a Vind jij van jezelf dat je goed of slecht bent in biologie, of zit het er een 

beetje tussenin?
b Waaraan ligt het volgens jou of een leerling goed of slecht is in het vak 

biologie?

• Bij elk vak heb je te maken met door de docent uitgekozen hulpmiddelen en
materialen (boeken, werkboeken, enzovoorts) om het werken en leren, de
studie voor dat vak te vergemakkelijken.
11 Welke hulpmiddelen en materialen lijken jou ideaal om het vak biologie 

beter en gemakkelijker te kunnen bestuderen?

EINDE
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ZESENZESTIG UITSPRAKEN, onderdeel van lijst 1

Nu volgt een aantal uitspraken over allerlei zaken die te maken hebben met het
vak biologie. Het gaat erom dat je aangeeft in hoeverre een uitspraak
overeenkomt met jouw eigen opvatting.

OMCIRKEL OP HET BIJGEVOEGDE ANTWOORDBLAD BIJ ELKE
UITSPRAAK HET CIJFER VAN DE VIJF-CIJFERS-SCHAAL, WAARIN JIJ
JEZELF HET BESTE HERKENT, DAT HET BESTE BIJ JOU PAST.

De betekenis van de vijf cijfers staat hieronder en wordt bovenaan elke bladzijde
herhaald.

1 2 3 4 5
Helemaal Voor een Neutraal Voor een Helemaal 

mee oneens groot deel groot deel mee eens
mee oneens mee eens

1. Biologie lijkt mij nuttig voor een vervolgopleiding of een toekomstig beroep.
2. Ik volg het vak biologie met pure belangstelling.
3. Ik wil voor mezelf bewijzen dat ik het vak biologie aankan.
4. Ik twijfel aan het nut van het vak biologie in mijn (toekomstige)

vakkenpakket.
5. Ik streef ernaar om hoge cijfers voor de biologieproefwerken te halen.
6. Ik wil anderen laten zien, dat ik in staat ben het vak biologie met succes te

volgen.
7. Voor later heb ik enorm interessant werk op het oog waarbij biologie een rol

speelt, waardoor ik denk dat ik het vak in mijn vakkenpakket zal kiezen.
8. Ik wil voorkomen dat ik blijf zitten vanwege een slecht cijfer voor biologie.
9. Het vak biologie is voor mij een uitdaging.
10. Het bestuderen van biologie vind ik belangrijk voor mijn persoonlijke

ontwikkeling.
11. Ik heb weinig vertrouwen in mijn aanleg voor het vak biologie.
12. Voor het soort werk dat ik (misschien) later wil gaan doen, heb ik het vak

biologie in mijn pakket nodig.
13. Bij biologie gaat het mij vooral om het halen van hoge cijfers.
14. Ik zie het bestuderen van biologie als een stuk ontspanning.
15. Ik leer biologie vooral om op het rapport een voldoende te halen.
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16. Ik vind het vak biologie belangrijk als voorbereiding op een toekomstig
beroep.

17. Ik wil tijdens de biologielessen erachter komen wat mijn kwaliteiten zijn, wat
ik wel en wat ik niet kan.

18. Ik vind dat biologie erg belangrijk is voor het werk dat ik later wil gaan doen.
19. Het vak biologie sluit wat de inhoud betreft aan bij mijn persoonlijke

interesse.
20. Ik vraag me af of biologie alle moeite wel waard is.
21. Ik twijfel er aan of het vak biologie bij mij past. 
22. Ik wil voor mezelf uitproberen of het vak biologie iets voor mij is.
23. Het bestuderen van biologie doe ik graag omdat ik leren leuk vind.
24. Ik ben bang dat het vak biologie te zwaar voor me is. 
25. Ik probeer voor het vak biologie voor alle onderdelen steeds een voldoende

te halen.
26. Wat ik bij het vak biologie leer moet ik kunnen gebruiken om praktische

vragen of problemen in het dagelijkse leven te beantwoorden of op te
lossen.

27. Bij opdrachten en practica voor het vak biologie heb ik het liefst dat me
precies wordt verteld wat ik moet doen.

28. Mijn biologieleraar dient me te motiveren en te stimuleren.
29. Ik geef er de voorkeur aan me samen met andere leerlingen voor te bereiden

op een biologie-proefwerk.
30. Leren bij biologie houdt voor mij in: proberen een bepaald probleem van veel

kanten te bekijken en daarbij dingen te ontdekken die ik nog niet wist.
31. Onder leren bij biologie versta ik: ervoor zorgen dat ik de leerstof die ik in

een les aangeboden krijg of heb doorgewerkt kan navertellen of opschrijven.
32. Mijn biologieleraar dient mij aan te sporen om zelf verder te denken over

hoe leerstof en het dagelijks leven met elkaar samenhangen.
33. Ik vind dat ik uit mezelf verbanden moet zoeken in de leerstof.
34. Ik heb het liefst dat ik door andere leerlingen word gestimuleerd om het

biologie-materiaal in een bepaald tempo te verwerken.
35. Ik vind dat ik uit mezelf moet proberen biologieleerstof toe te passen in de

praktijk.
36. Mijn biologieleraar dient mij aan te sporen om een samenhangend overzicht

te maken van losse leerstofonderdelen.
37. Ik vind dat ik uit mezelf andere biologieboeken moet raadplegen als ik iets

niet goed begrijp.
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38. Ik geef er de voorkeur aan om biologie-opdrachten samen met andere
leerlingen uit te voeren.

39. Mijn biologieleraar dient duidelijk te maken wat belangrijk en minder
belangrijk voor me is om te weten.

40. Ik heb het liefst dat bij onderwerpen uit het biologieboek veel voorbeelden
uit de praktijk worden gegeven.

41. Om biologie te leren is het nodig dat ik in mijn eigen woorden samenvat wat
wordt bedoeld in de leerstof.

42. Mijn biologieleraar dient mij te stimuleren om bij moeilijkheden met de
leerstof zelf naar oplossingen te zoeken.

43. Ik vind dat ik niet alleen moet uitgaan van het verplichte biologieboek, maar
dat ik ook zelf na moet gaan wat er in andere boeken over een onderwerp is
geschreven.

44. Ik vind het belangrijk om samen met medeleerlingen te controleren of ik de
leerstof voldoende begrijp.

45. Ik vind dat ik definities en andere biologische feiten van buiten moet leren.
46. Mijn biologieleraar dient me ertoe aan te zetten dat ik bij moeilijkheden zelf

uitzoek waardoor die worden veroorzaakt.
47. Leren bij biologie betekent voor mij: kennis opdoen die ik buiten school kan

gebruiken.
48. In goed biologie-onderwijs moeten veel vragen en opdrachten worden

gegeven, zodat ik zelf kan toetsen of ik de stof beheers.
49. Om te toetsen of ik het heb begrepen, dien ik te proberen vragen over de

leerstof te beantwoorden die ik eerst zelf bedenk.
50. Mijn biologieleraar dient mij aan te sporen om verschillende onderwerpen die

tijdens de lessen aan de orde komen met elkaar te vergelijken.
51. Ik vind dat ik uit mezelf de leerstof net zo vaak moet herhalen tot ik die

voldoende ken.
52. Ik heb het liefst biologie-onderwijs, waarbij me precies wordt verteld wat ik

op een proefwerk moet weten.
53. Onder leren bij biologie versta ik: kennis opdoen die ik onmiddellijk of na

verloop van tijd kan gebruiken.
54. Ik vind het belangrijk om van andere leerlingen tips te krijgen over hoe ik het

beste biologie kan aanpakken.
55. Mijn biologieleraar dient mij te stimuleren om zelf te toetsen of ik de stof

beheers.
56. Als ik moeite heb met de leerstof, vraag ik het liefst aan andere leerlingen

om uitleg.
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57. Onder leren bij biologie versta ik: proberen de leerstof die aan de orde is
geweest te onthouden.

58. Mijn biologieleraar dient tussentijdse overhoringen te geven, zodat ik kan
nagaan of ik de leerstof voldoende beheers.

59. Leren bij biologie houdt voor mij in: het opdoen van kennis en inzicht om
later te kunnen gebruiken.

60. Ik vind het belangrijk om samen met andere leerlingen de leerstof door te
spreken.

61. Goed biologie-onderwijs is onderwijs waarin ook een stuk voorbereiding van
mezelf zit.

62. Ik vind dat ik uit mezelf moet proberen praktische voorbeelden te bedenken
bij de leerstof.

63. Mijn biologieleraar dient me te stimuleren om na te denken over mijn manier
van leren en werken bij biologie.

64. Om na te gaan of ik de leerstof voldoende beheers, moet ik proberen de
hoofdzaken ervan in mijn eigen woorden weer te geven.

65. Ik heb er behoefte aan om met andere leerlingen samen te werken bij de
studie van het vak biologie.

66. Mijn biologieleraar dient me te stimuleren om na te denken over hoe ik mijn
manier van leren en werken bij biologie kan verbeteren.

EINDE
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BIOLOGIETEST, onderdeel van lijst 2

• HUIDKANKER
Door bepaalde gassen die onder andere in koelkasten en bij de fabricage van
schuimplastics worden gebruikt, wordt de ozonlaag in de dampkring van de aarde
aangetast. Daardoor dringen bepaalde ultraviolette stralen meer tot het
aardoppervlak door. Mensen kunnen pigment in de huid vormen als bescherming
tegen deze UV-straling, maar toch verwacht men dat het aantal gevallen van
huidkanker ten gevolge van deze straling zal toenemen. Er wordt dan ook
aangeraden zich tegen al te veel zonnestraling te beschermen. De tekening
hieronder geeft een doorsnede van een stukje van de huid van een mens weer.

1 In welke laag of lagen van de huid is de kans het grootst dat er door UV-
straling huidkanker kan ontstaan? Schrijf bij je antwoord jouw redenering,
waardoor je tot die keuze bent gekomen!
A In de diepere lagen onder de opperhuid.
B In de hoornlaag.
C In de kiemlaag.
D In zowel de hoornlaag als de kiemlaag.

• BIOLOGISCHE BESTRIJDING VAN EEN INSECTENPLAAG
Onlangs las je een artikel over het gebruik van feromonen als biologisch
bestrijdingsmiddel. Feromonen zijn seksuele lokstoffen die vrouwtjes van bepaalde
vlindersoorten produceren. Door deze stoffen kunnen de mannetjes de vrouwtjes
al van grote afstand vinden. Een belangrijk gegeven in het artikel was, dat een
mannetje met zeer veel vrouwtjes kan paren en dat als een vrouwtje éénmaal
heeft gepaard, ze haar belangstelling voor de mannetjes verliest. Tijdens het lezen
dacht je aan een bevriende fruitteler, die regelmatig veel last heeft van een
vlindersoort, de Appelbladroller, die veel schade toebrengt aan de appels.
2 Wat is naar jouw idee de beste manier om het aantal Appelbladrollers sterk te

verminderen? Geef bij jouw aanpak aan waarom jij het zó zou doen.
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• DE PIL
Je nicht woont al een tijdje samen en denkt nog niet echt aan kinderen. Om
zwangerschap te voorkomen gebruikt zij de combinatiepil. (Deze soort pil wordt
in Nederland het meeste gebruikt, omdat ze gebruiksvriendelijk en zeer
betrouwbaar is en bijna geen bijwerkingen heeft.)
Op een dag vertelt ze jou dat ze in verwachting is (een idee waar ze wel even aan
heeft moeten wennen, maar ze is er toch blij mee). Ze snapt niet goed hoe het
mogelijk is, dat ze ondanks het gebruik van de pil, toch in verwachting is geraakt
en vraagt aan jou of jij weet hoe dat kan. Ze zegt er wel bij, dat ze in de eerste
week, vlak na de laatste menstruatie een groot feest heeft gehad en dat ze toen
één keer vergeten is de pil in te nemen.
3 Wat zou jouw verklaring zijn om je nicht duidelijk te maken hoe het komt

dat ze toch zwanger is geworden?

• BEPALING VAN HET GESLACHT BIJ DE MENS
Nog niet zo lang geleden was er veel ophef (tot zelfs in de Tweede Kamer) over
de start van een laboratorium in Utrecht. De medewerkers (onder andere een arts)
hadden een methode ontwikkeld om vooraf het geslacht van een toekomstig kind
te kunnen bepalen (met een kans van slagen rond de 90%), zonder gebruik te
maken van de I.V.F. methode (reageerbuismethode). Ze dachten een gat in de
markt te hebben gevonden, omdat ouders soms echt graag een jongetje of een
meisje willen hebben. Uiteindelijk heeft het lab geen vergunning gekregen. 
4 a Hoe komt volgens jou op natuurlijke wijze de bepaling van het geslacht bij

de mens tot stand en wat is dan de kans op een jongen of een meisje? 
Geef er een korte uitleg bij!

b Op welke manier zouden de medewerkers van het laboratorium in de
praktijk volgens jou het geslacht van een toekomstige kind kunnen bepalen?

• ANTISTOFFEN
Bij de mens kunnen er zich situaties voordoen, waarin het noodzakelijk is weefsels
over te brengen. Hieronder worden drie van dergelijke situaties genoemd:

1 Bij een harttransplantatie,
2 Bij een transfusie waarbij iemand met bloedgroep AB Rh- voor de eerste 

keer bloed krijgt van iemand met bloedgroep AB Rh+,
3 Bij een bypass-operatie, waarbij een stukje bloedvat uit een been van een 

patiënt wordt overgebracht naar zijn hart, om een stukje dichtgeslibde 
kransslagader te vervangen.
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5 Geef bij elke situatie jouw eigen redenering of op grond van de vermelde
gegevens wel of niet is te verwachten, dat er een afstotingsreactie tegen het
overgebrachte weefsel of tegen de overgebrachte weefsels kan plaatsvinden of
dat er antistoffen zullen worden geproduceerd.

• SOCIAAL LEVENDE ZOOGDIEREN
In een dierentuin vond de oppasser een pasgeboren mannelijk rhesusaapje dat
aan zijn lot was overgelaten. Dit kleine diertje werd liefdevol groot gebracht in het
gezin van de oppasser. Later bracht men de jong volwassen rhesusaap weer in
contact met de oorspronkelijke groep in de dierentuin.
6 a Hoe reageerde volgens jou de groep op het jonge mannetje tijdens dat 

eerste contact?
b Het mannetje vertoonde een afwijkend gedrag, waardoor zijn waarde voor 

de groep sterk verminderde. Welk afwijkend gedrag is dat volgens jou?

• VLAAMSE GAAIEN
Onlangs kwam je broer thuis van school met het volgende probleem: Tussen twee
Vlaamse gaaien in gevangenschap ontstaat een vaste dominantie-verhouding: de
dominante gaai zal altijd het eerst gaan eten en door middel van dreighoudingen
de ondergeschikte gaai van de voerbak weghouden (zie de afbeelding hieronder).
Onderdeel van de dreighoudingen is het dreigend aankijken van de ander. Bij dit
dreigend aankijken worden onderscheiden: dreigen met één oog (E) en dreigen
met twee ogen (T). Dit kan gebeuren op kleine afstand (K) van de ander en op
grotere afstand (G).
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dominant dominant
ondergeschikt

ondergeschikt

dreigen met één oog (E) dreigen met twee ogen (T)

bron: J.G. van Rhijn en M.S. Westerterp-Plantinga, Ethologie
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In het staafdiagram is weergegeven in gemiddeld hoeveel procent van de gevallen
een ondergeschikte gaai weghipt als gevolg van de verschillende manieren van
dreigen door een dominante gaai.

Naar aanleiding van deze gegevens worden twee beweringen gedaan over het
succes van het dreiggedrag.

1 Dreigen met twee ogen heeft bij een bepaalde afstand tussen de twee 
gaaien meer invloed dan dreigen met één oog.

2 Het aantal ogen waarmee wordt gedreigd heeft meer invloed dan de 
afstand tussen de twee gaaien.

Welke van deze beweringen is of zijn juist?
A Geen van beide
B Alleen bewering 1
C Alleen bewering 2
D Beide beweringen

7 Je broer denkt dat B het goede antwoord is, maar kan het niet goed
beredeneren. Welke redenering zou je broer volgens jou moeten volgen om
tot het juiste antwoord te komen en klopt dan antwoord B?    
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EG = een oog, grote afstand
TG = twee ogen, grote afstand
EK = een oog, kleine afstand
TK = twee ogen, kleine afstand
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• DOPING IN DE SPORTWERELD
Bij inspanning tijdens een sportprestatie heeft een spier veel extra energie nodig.
De grafiek hieronder geeft weer, in welke mate de twee energie-leverende
dissimilatie-processen door een spier worden gebruikt om de voorraad ATP aan te
vullen, die tijdens de eerste 10 à 20 seconden van een inspanning wordt
verbruikt. ATP is een scheikundige stof (een soort batterijtje), die met energie
wordt opgeladen door de verbranding (dissimilatie). Uit ATP kan direct energie
worden vrijgemaakt voor de werking van de spieren. In een spier in rust is altijd
een voorraadje ATP aanwezig, dat bij het begin van een inspanning direct kan
worden gebruikt.

Het hormoon EPO (erytropoietine) wordt gevormd in de nieren en bevordert de
aanmaak van rode bloedcellen. Inspuiten van extra EPO zorgt dan ook na een
bepaalde tijd voor meer rode bloedcellen in het bloed. Daarom wordt EPO bij
sommige sporten vóór de wedstrijden gebruikt als doping, in de hoop beter te
kunnen presteren.
8 Als je kijkt naar de gegevens in de grafiek, zal dan volgens jou het gebruik

van EPO prestatieverhogend kunnen werken bij sprinters op de 100 of 200
meter? Leg je antwoord uit!

• EEN ONDERZOEK
De tante van je vriend is onlangs overleden aan borstkanker. Deze emotionele
gebeurtenis is voor je vriend aanleiding om meer te weten te komen over het
onderwerp “Kanker” en daar een onderzoek naar te doen voor het vak biologie
en dat weer te geven in de vorm van een werkstuk of een verslag. Hij weet echter
niet goed hoe dat het beste kan worden aangepakt en vraagt aan jou of je hem
daarbij kunt helpen.
9 Welke adviezen over een goede aanpak zou jij je vriend geven?

Schrijf je adviezen puntsgewijs kort op!
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• EEN NATUURWETENSCHAPPELIJK EXPERIMENT
Je zit in de tuin een boek te lezen over bijen. Terwijl je net leest dat met
experimenten (met gekleurd papier en schaaltjes met en zonder suikerwater) is
aangetoond dat bijen onder andere wel blauw en geel, maar geen rood kunnen
zien, valt je op dat de rode klaprozen (papavers) in de tuin druk bezocht worden
door bijen. Je vraagt je af hoe dat in elkaar zit en bedenkt dat het wel eens de
geur van de papavers kan zijn, die de bijen aantrekt.
10 Hoe zou jij het aanpakken, om aan te tonen, dat de bijen op de geur van de

papavers afkomen?
Schrijf je aanpak/opzet puntsgewijs kort op!

EINDE
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VIJFENZEVENTIG UITSPRAKEN, onderdeel van lijst 2

Nu volgt een aantal uitspraken over allerlei activiteiten die te maken hebben met
de aanpak van het vak biologie. Het gaat erom dat je aangeeft in hoeverre jijzelf
gebruik maakt van de genoemde activiteiten tijdens je studie voor het vak
biologie.

OMCIRKEL OP HET BIJGEVOEGDE ANTWOORDBLAD BIJ ELKE
UITSPRAAK HET CIJFER VAN DE VIJF-CIJFERS-SCHAAL, WAARIN JIJ
JEZELF HET BESTE HERKENT, DAT HET BESTE BIJ JOU PAST.

De betekenis van de vijf cijfers staat hieronder en wordt bovenaan elke bladzijde
herhaald.

1 2 3 4 5
Ik doe dit Ik doe dit Neutraal Ik doe dit Ik doe dit 
zelden of soms vaak (vrijwel)

nooit altijd

1. Ik werk een leertaak, bijvoorbeeld een hoofdstuk uit mijn biologieboek, punt
voor punt af en bestudeer elk onderdeel apart.

2. Ik herhaal de belangrijkste onderdelen van een hoofdstuk net zo lang tot ik
ze uit mijn hoofd ken.

3. Ik gebruik wat ik in de biologielessen leer ook buiten school.
4. Wanneer er vragen en opdrachten in een hoofdstuk voorkomen maak ik die

meteen op het moment dat ik ze tegenkom.
5. Ik verwerk en leer alle biologieleerstof op dezelfde manier.
6. Ik probeer de afzonderlijke biologie-onderwerpen samen te brengen tot een

geheel.
7. Rijtjes met biologische feiten van een bepaald onderwerp prent ik in mijn

hoofd.
8. Als ik met biologie bezig ben, bepaal ik wat wel en wat minder belangrijk is

om te onthouden.
9. Ik zet de belangrijkste biologische feiten op een rijtje en dan leer ik dat rijtje

uit mijn hoofd.
10. Ik zoek uit wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de verschillende

biologie-onderwerpen die aan de orde komen.
11. Ik vraag tijdens de les aan mijn biologieleraar om extra uitleg en

aanwijzingen.
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12. Om na te gaan of ik de leerstof begrijp, maak ik alleen gebruik van de
vragen en opdrachten die in het biologieboek staan of die mijn biologieleraar
opgeeft.

13. Ik breng de afzonderlijke feiten in verband met de grote lijn van een
hoofdstuk of paragraaf door bijvoorbeeld schema’s te maken.

14. Ik probeer de biologische dingen die om mij heen gebeuren te begrijpen met
de kennis die ik op school heb geleerd.

15. Ik leer voor het vak biologie een grote hoeveelheid leerstof in één keer.
16. Naast het verplichte biologieboek lees ik ook andere boeken of tijdschriften

die met bepaalde leerstof te maken hebben.
17. Ik verwerk de afzonderlijke onderdelen van de leerstof stap voor stap.
18. Ik leer alles precies zoals het in het biologieboek staat.
19. Ik probeer nieuwe leerstof in verband te brengen met datgene wat ik er al

over weet.
20. Ik bepaal regelmatig of ik de leerstof voldoende beheers.
21. Om na te gaan of ik leerstof goed beheers, probeer ik de hoofdzaken in

eigen woorden weer te geven.
22. Ik besteed vooral aandacht aan die onderdelen van de leerstof, die ik buiten

school kan gebruiken.
23. Ik begin pas aan een nieuw biologie-onderwerp als ik het onderwerp waar ik

mee bezig was tot in de puntjes beheers.
24. Als ik met een nieuw biologie-onderwerp of een nieuwe biologietaak ga

starten, denk ik eerst na over de manier waarop ik dat het beste kan
aanpakken.

25. Ik probeer te bedenken wat de verschillende biologie-onderwerpen met
elkaar te maken hebben.

26. De betekenis van biologische begrippen leer ik zo letterlijk mogelijk van
buiten.

27. Ik begrijp goed wat mijn biologieleraar bedoelt, als hij aangeeft wat ik moet
doen of hoe ik moet leren voor het vak biologie.

28. Als ik met biologie bezig ben, doe ik meer dan het strikt noodzakelijke.
29. Ik vergelijk mijn mening over de aanpak of een onderwerp van het vak

biologie met de mening van mijn biologieleraar.
30. Als ik de vragen en opdrachten kan maken die in mijn biologieboek staan,

besluit ik dat ik de leerstof goed beheers.
31. Als ik moeite heb met de aanpak of een stuk leerstof, probeer ik na te gaan

hoe dat komt.
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32. Ik studeer voor het vak biologie volgens de aanwijzingen die mijn
biologieleraar mij geeft.

33. Ik leer de betekenis van alle voor mij nieuwe woorden en begrippen stuk
voor stuk uit mijn hoofd.

34. Ik probeer voor mezelf een totaalbeeld te krijgen van het vak biologie.
35. Ik vergelijk onderwerpen uit verschillende hoofdstukken met elkaar.
36. Om na te gaan of ik de leerstof voldoende heb verwerkt, bedenk ik zelf

vragen die ik dan beantwoord.
37. Omdat de aanwijzingen van mijn biologieleraar over hoe ik het vak biologie

kan aanpakken onduidelijk zijn, negeer ik zijn adviezen.
38. Ik bestudeer de leerstof in de volgorde waarin die in het biologieboek staat.
39. Ik ga in het biologieboek na of wat mijn leraar vertelt ook inderdaad klopt.
40. Details leer ik grondig.
41. Ik mis iemand op wie ik terug kan vallen bij problemen met het verwerken

en leren van biologie-onderwerpen.
42. Ik voeg uit andere bronnen iets aan de leerstof toe.
43. Als ik over een biologie-onderwerp lees, vraag ik me af of het waar is wat er

staat.
44. Ik oefen bij biologie grondig in het kunnen oplossen van vragen en

opdrachten.
45. Ik leer de opeenvolgende stappen van een onderwerp één voor één.
46. Om te bepalen of ik de leerstof beheers, probeer ik nieuwe voorbeelden en

problemen te bedenken.
47. Ik gebruik de opmerkingen en aanwijzingen van mijn biologieleraar om

precies te weten hoe ik de leerstof moet verwerken en leren.
48. Met behulp van wat ik op school leer bedenk ik oplossingen voor biologische

problemen in de praktijk van alle dag.
49. Ik probeer wat er in het biologieboek staat of wat mijn biologieleraar zegt,

kritisch te benaderen.
50. Om te controleren of ik de leerstof voldoende heb verwerkt en begrijp,

probeer ik de inhoud schematisch of in mijn eigen woorden weer te geven.
51. Ik richt me bij het werken voor het vak biologie ook op dingen die niets met

de leerstof te maken hebben.
52. Als ik met bepaalde leerstof van het vak biologie bezig ben, denk ik aan

ervaringen die ik zelf heb meegemaakt.
53. Ik besteed tijdens het leren voor biologie vooral aandacht aan rijtjes,

moeilijke woorden en manieren om vragen te maken.
54. Als ik iets in mijn biologieboek niet goed begrijp, zoek ik dat op in andere

boeken.
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55. Als ik alle vragen en opdrachten kan maken die bij een bepaald hoofdstuk
horen, besluit ik dat ik de leerstof voldoende heb verwerkt.

56. Ik bespreek op eigen initiatief vooraf met mijn biologieleraar of de gekozen
aanpak voor het uitvoeren van een biologie-opdracht of taak een juiste
aanpak is.

57. Ik werk met plezier aan opdrachten en taken voor het vak biologie.
58. Als ik iets niet begrijp of als iets niet lukt, ga ik daar eerst met een

medeleerling over praten.
59. Ik betrap me er op dat ik bij het uitvoeren van een biologietaak of opdracht

gemakkelijk de weg van de minste weerstand kies.
60. Ik bespreek met mijn biologieleraar hoe de werkzaamheden voor een

bepaalde taak zijn verlopen.
61. Als ik in mijn biologieboek iets tegen kom wat ik niet meer weet en wat al

eerder aan de orde is geweest, zoek ik dat op. 
62. Ik werk samen, omdat je samen meer weet en kunt dan alleen.
63. Bij een bepaalde biologie-opdracht of taak kies ik de juiste leeractiviteiten en

voer die dan ook zelfstandig uit binnen de vrijheid die mijn biologieleraar
daarvoor geeft.

64. Een biologietaak werk ik zo snel mogelijk af, ongeacht het resultaat.
65. Ik bespreek met medeleerlingen of ik een onderwerp goed begrijp.
66. Ik plan zelf of samen met medeleerlingen de werkzaamheden voor het vak

biologie over een langere periode.
67. Bij het uitvoeren van een biologie-opdracht lever ik extra inspanningen om

een zo goed mogelijk resultaat te behalen.
68. Een door mijn biologieleraar opgedragen taak voer ik zelfstandig uit.
69. Ik word door biologie-opdrachten en taken uitgedaagd.
70. Ik bespreek met mijn biologieleraar of ik een bepaald biologie-onderwerp

goed beheers.
71. Ik bespreek met medeleerlingen of mijn aanpak voor het vak biologie een

juiste aanpak is.
72. Als ik bij het werken voor biologie last heb van medeleerlingen zeg ik daar

iets van.
73. Ik werk samen met medeleerlingen, omdat ik dan niet zoveel inspanning

hoef te leveren.
74. Als ik moeite heb met het uitvoeren van een bepaalde taak en een

medeleerling kan me niet helpen, dan vraag ik mijn biologieleraar om hulp.
75. Ik bepaal zelf of samen met medeleerlingen welke (leer)activiteiten van

belang zijn voor het uitvoeren van een biologie-opdracht of -taak.
EINDE
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PERSOONLIJKHEIDSDIMENSIES, set met 25 bipolaire items 

Om alles compleet te maken leggen we jullie eerst nog een klein lijstje voor met
algemene menselijke trekken. Vul vlot en vooral eerlijk in hoe jij jezelf ziet in
vergelijking met je leeftijdgenoten.

OMCIRKEL BIJ ELKE EIGENSCHAP HET CIJFER VAN DE VIJF-CIJFERS-
SCHAAL, WAARIN JIJ JEZELF HET BESTE HERKENT, DAT HET BESTE BIJ
JOU PAST.

Bekijk voor de zekerheid het onderstaande voorbeeld: 
Lang 1 2 3 4 5 Kort (klein)

Als jij jezelf lang vindt, maar niet overdreven lang, dan zet je een cirkeltje om cijfer 2.

1. bedeesd (verlegen) 1 2 3 4 5 zelfverzekerd
2. koel 1 2 3 4 5 hartelijk
3. onnauwkeurig 1 2 3 4 5 nauwkeurig
4. zenuwachtig 1 2 3 4 5 rustig
5. onintelligent 1 2 3 4 5 intelligent
6. stil 1 2 3 4 5 spraakzaam
7. onvriendelijk 1 2 3 4 5 vriendelijk
8. achteloos 1 2 3 4 5 nauwgezet
9. nerveus 1 2 3 4 5 op mijn gemak
10. onverstandig 1 2 3 4 5 verstandig
11. onderdanig 1 2 3 4 5 assertief (zelfbewust)
12. zelfzuchtig (egoïstisch) 1 2 3 4 5 onzelfzuchtig
13. nalatig 1 2 3 4 5 grondig
14. gespannen 1 2 3 4 5 ontspannen
15. fantasieloos 1 2 3 4 5 fantasierijk
16. geremd 1 2 3 4 5 spontaan
17. tegenwerkend 1 2 3 4 5 meewerkend
18. onzorgvuldig 1 2 3 4 5 zorgvuldig
19. onstandvastig 1 2 3 4 5 standvastig
20. oncreatief 1 2 3 4 5 creatief
21. introvert (naar “binnen” 1 2 3 4 5 extravert (op de  

gericht, eenzelvig) “buitenwereld” gericht)
22. strak 1 2 3 4 5 soepel
23. lui 1 2 3 4 5 ijverig
24. opvliegend 1 2 3 4 5 kalm
25. ongeïnteresseerd 1 2 3 4 5 leergierig

BEDANKT VOOR DE MEDEWERKING!
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UITSPRAKENLIJST VOOR DE BIOLOGIEDOCENT

Deze lijst met uitspraken gaat over activiteiten die u als biologiedocent kunt
ondernemen tijdens de biologielessen in klas 4 vwo.

OMCIRKEL OP HET BIJGEVOEGDE ANTWOORDBLAD BIJ ELKE
UITSPRAAK HET CIJFER VAN DE VIJFPUNTSSCHAAL, WAARIN U UZELF
HET BESTE HERKENT, DAT HET BESTE BIJ U PAST.

De betekenis van de vijf cijfers staat hieronder en wordt bovenaan elke bladzijde
herhaald.

1 2 3 4 5
Ik doe dit Ik doe dit Neutraal Ik doe dit Ik doe dit 
zelden of soms vaak (vrijwel)

nooit altijd

1. Ik vraag leerlingen naar overeenkomsten en verschillen tussen bepaalde
biologische begrippen, verschijnselen of processen.

2. Ik werk een les of paragraaf vooraf schematisch uit op het bord.
3. Ik geef de leerlingen die de reguliere biologieleerstof snel verwerken en

begrijpen extra biologie-taken of opdrachten.
4. Ik leg de leerstof uit door aantekeningen op het bord te maken, die de

leerlingen moeten overnemen.
5. Bij bepaalde daarvoor geschikte biologie-onderwerpen vraag ik leerlingen

naar een eigen standpunt.
6. Ik geef de verbanden aan tussen de verschillende onderwerpen die in een les

aan de orde komen.
7. Ik stimuleer de leerlingen om in eerste instantie zelf biologische problemen of

vragen die zich in het dagelijks leven kunnen voordoen op te lossen of te
beantwoorden.

8. Ik geef aan wat het belang is van bepaalde leerstof voor de praktijk van alle
dag.

9. Ik vertel de leerlingen hoe bepaalde leerstof samenhangt met hetgeen ze
eerder hebben geleerd.

10. Ik laat de leerlingen zelf concrete voorbeelden bedenken bij de leerstof.
11. Ik geef de leerlingen steeds een overzicht van de leerstof die aan de orde

komt.
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12. Ik vertel de leerlingen duidelijk wat de hoofd- en bijzaken zijn van een
bepaald stuk leerstof.

13. Ik verduidelijk moeilijke onderdelen tot in details.
14. Ik vraag de leerlingen naar de verbanden tussen nieuwe leerstof en wat ze al

weten.
15. Ik leg een stukje leerstof stap voor stap uit.
16. Ik schat dat ik tijdens de normale biologielessen gemiddeld meer dan de helft

van de tijd aan het woord ben.
17. Ik herhaal de leerstof regelmatig.
18. Ik bespreek met de leerlingen de manier waarop zij het vak biologie

aanpakken.
19. Ik werk de opdrachten en vragen klassikaal uit op het bord.
20. Ik geef de leerlingen de opdracht om zelf een uittreksel te maken van een

paragraaf.
21. Ik bespreek met de leerlingen wat voor moeilijkheden zij ondervinden bij het

werken en leren voor het vak biologie.
22. Ik licht de leerstof toe met veel voorbeelden.
23. Ik stel gedetailleerde vragen. 
24. Ik leg uit hoe bepaalde biologische kennis in de praktijk kan worden

gebruikt.
25. Ik ben gemiddeld minder dan de helft van een biologieles aan het woord.
26. Ik stel vragen die feitenkennis toetsen.
27. Ik houd tijdens de biologielessen bewust rekening met de snelle en minder

snelle leerlingen.
28. Ik doe in eerste instantie voor, hoe je het beste een schema, uittreksel of

samenvatting kunt maken.
29. Ik vraag de leerlingen naar de betekenis van bepaalde leerstof voor de

praktijk.
30. Ik geef de leerlingen de opdracht leerstof te herhalen.
31. Ik behandel de leerstof klassikaal.
32. Ik vraag de leerlingen de hoofd- en bijzaken van een stukje leerstof of

paragraaf aan te geven.
33. Ik laat de leerlingen in hun eigen tempo aan leerstof werken.
34. Ik vraag naar de manier waarop leerstof is verwerkt of is geleerd.
35. Ik geef de leerlingen de gelegenheid, de ruimte om dingen aan elkaar uit te

leggen.
36. Ik geef argumenten voor of tegen bepaalde opvattingen.
37. Ik stimuleer de leerlingen de leerstof zelf zo goed mogelijk te structureren,

door bijvoorbeeld schema’s, samenvattingen of uittreksels te maken.
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38. Rijtjes van moeilijke begrippen en hun betekenis schrijf ik op het bord.
39. Ik laat de leerlingen stap voor stap aangeven hoe biologische begrippen,

verschijnselen of processen kunnen worden toegepast bij het oplossen van
bepaalde biologische problemen.

40. Ik geef verbanden tussen leerstof en actuele problemen in het dagelijks
leven.

41. Ik geef de leerlingen de opdracht om zelf uit te vinden hoe de actualiteit van
het dagelijks leven buiten de school samenhangt met bepaalde leerstof.

42. Ik reik de leerlingen strategieën aan hoe zij het beste te werk kunnen gaan
bij het vak biologie.

43. Ik bespreek het huiswerk klassikaal.
44. Ik laat de leerlingen (gemiddeld) voor meer dan de helft van de lestijd zelf

bezig zijn met de leerstof, taken en/of opdrachten.
45. Als leerlingen een vraag hebben, geef ik nooit een direct antwoord, maar

probeer ik ze eerst d.m.v. een hint of aanwijzing aan het denken en op het
goede spoor te zetten.

46. Ik bespreek met de leerlingen de inhoudelijke resultaten van hun werk.
47. Binnen het kader van de schoolorganisatie laat ik de leerlingen over een

langere periode zelf hun werkzaamheden plannen.
48. Ik stimuleer de leerlingen om samen te werken bij het werken en leren voor

het vak biologie.

EINDE
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isbn: 90-386-1675-9
NUR 841

Rob de Vries had in zijn jonge jaren al iets met het biologie-onderwijs

dat hij in de tweede helft van de jaren vijftig van de vorige eeuw

volgde op het Sint-Odulphuslyceum te Tilburg. Hij ging niet alleen

biologie studeren aan de Universiteit van Utrecht, maar keerde al

tijdens de eindfase van zijn studie ook weer op het oude nest terug als

leraar. Indertijd, vóór de Mammoet, verzorgde de heer Van der Velden

op het Odulphuslyceum, onder de bijnaam Bartje, de lessen Natuurlijke

Historie. Plaats van handeling: een trapjeslokaal met aan de muren

prenten van Een- en Tweezaadlobbige planten, van Vlindersoorten

over de hele wereld en van Nijlpaarden in hun natuurlijke omgeving.

Vóór de klas: een oude leraar, een verteller, toegewijd, niet ouderwets.

Sindsdien is er veel veranderd. De Mammoetwet kwam. Een generatie

later volgden Basisvorming en Tweede Fase. Het betekende nieuwe

onderwijsinzichten, maar ook een nieuw biologielokaal: ruim, licht en

voorzien van veel leerlingenmateriaal.

Overigens experimenteerden Rob de Vries en zijn vakcollega’s toen al

langer met hún inzichten omtrent procesgerichte activiteiten. Voor nu

lijkt het logisch: leerlingen dienen niet alleen oren en ogen open te

houden, maar vooral als gezel samen met de meester actief bezig te

zijn te leren leren én het biologische vakgebied te ontdekken.

Het onderwijs staat niet stil. Gelukkig niet…
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