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Hoofdstuk 1 
 
 
Inleiding 
 
 
1.1 Algemene Inleiding  
 
Veranderingen in de maatschappij stellen andere eisen aan lerenden. Zij worden niet alleen 
geacht over voldoende kennis te beschikken, maar ook over vaardigheden die zij in de 
praktijk kunnen toepassen en over leervaardigheden die zij gedurende hun hele leven kunnen 
gebruiken om zichzelf verder te ontwikkelen. Dit inzicht leidde in de jaren tachtig en negentig 
tot toenemende ontevredenheid over het toenmalige onderwijs in de bovenbouw van het havo 
en vwo. De vrije pakketkeuze werd afgeschaft, omdat “die niet goed aansloot bij de studies in 
het vervolgonderwijs” (Visser ’t Hooft, 1998). In plaats hiervan werd de Tweede Fase, die 
vooral een inhoudelijke vernieuwing van het curriculum inhield, ingevoerd en moesten 
leerlingen voortaan kiezen uit de vier nieuwe profielen cultuur en maatschappij, economie en 
maatschappij, natuur en gezondheid en natuur en techniek. Ook moesten leerlingen leren meer 
zelfstandig om te gaan met nieuwe leerstof, zodat zij in het hoger onderwijs (en ook in hun 
verdere carrière) beter zouden kunnen functioneren. Deze pedagogisch-didactische inhaalslag 
heeft vorm gekregen met de invoering van het Studiehuis.  
Door de invoering van het Studiehuis en de Tweede Fase is er extra aandacht gekomen voor 
het leren van vaardigheden en het leren leren. Zo is binnen de natuurwetenschappelijke 
vakken een belangrijke rol weggelegd voor het leren onderzoeken. In de nieuwe havo-  en 
vwo eindexamenprogramma’s van deze vakken worden een aantal onderzoeksvaardigheden 
genoemd die leerlingen moeten verwerven. Deze deelvaardigheden moeten worden 
geïntegreerd tot de meer omvattende vaardigheid “onderzoek doen”. Het gaat hier om een 
brede en complexe vaardigheid die zich geleidelijk moet ontwikkelen en waarbij ook 
verschillende kennisdomeinen betrokken zijn (Stokking, 2001). Juist bij een dergelijke brede 
en complexe vaardigheid, die bestaat uit een combinatie van deelvaardigheden, is het van 
belang het overzicht en de samenhang te bewaren. Daarom zijn bij “onderzoek doen” ook 
vaardigheden op het gebied van metacognitie, reflectie en zelfregulatie van groot belang. Om 
leerlingen de kans te geven een aantal onderzoeksvaardigheden te oefenen, is het aantal 
praktische opdrachten (in eerste instantie) drastisch verhoogd. Zo is het profielwerkstuk 
ingevoerd, een praktische opdracht met een studielast van 80 uur die betrekking heeft op 
tenminste één vak uit het profieldeel.  
Binnen de natuurwetenschappen wordt het doen van praktische opdrachten door leerlingen al 
lange tijd gezien als een wezenlijk onderdeel van het onderwijs. Inmiddels is het idee dat 
natuurwetenschappelijk onderwijs leerlingen niet alleen moet ondersteunen bij het verwerven 
van vakinhoudelijke kennis, maar ook bij de ontwikkeling van  kennis en vaardigheden met 
betrekking tot het doen van onderzoek, in brede kring geaccepteerd (Smits, Lijnse & Bergen, 
2000). De verwachtingen van onderzoeksonderwijs zijn hoog. Zo zegt de Stuurgroep Profiel 
Tweede Fase Voortgezet Onderwijs in het voorwoord van ‘De Tweede Fase vernieuwt, 
scharnier tussen basisvorming en hoger onderwijs’ (1994): “waarom zouden we leerlingen 
geen zelfstandig onderzoek laten doen nu we weten dat ze daarmee de juiste kennis, inzichten 
en vaardigheden kunnen verwerven”. In het verleden bleken de uitkomsten van het 
practicumonderwijs echter vaak tegen te vallen. De resultaten van practicumonderwijs bleken 
op een aantal punten vaak niet aanwijsbaar beter dan wanneer gebruik werd gemaakt van 
andere methoden. (zie Van den Berg & Buning, 1994; Hodson, 1993). Gepleit is daarom voor 
meer open en door leerlingen zelfstandig uit te voeren onderzoek, waarin leerlingen onder 
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andere zelf onderzoeksvragen moeten formuleren, hypothesen moeten opstellen en zelf 
moeten nadenken over de doelen van een proef (Roth, 1994). Op deze manier hoopte men een 
krachtige leeromgeving te creëren, waar onderwijzen en leren onder meer gebaseerd zijn op 
de volgende principes (Stokking, 2001):  
1. Betekenisvol leren: leren aan de hand van concrete en authentieke problemen, waarbij 

leerlingen actief bezig zijn met het construeren van hun eigen betekenissen. 
2. Sociaal leren: Leren in samenspraak en samenwerking met anderen, waarbij de 

beschikbaarheid van (gevarieerde) voorbeelden van mogelijk en wenselijk gedrag een 
belangrijke rol speelt (Van Boxtel, 1999). 

3. Enculturatie: leren door participatie in de activiteiten van een bepaalde gemeenschap en 
het geleidelijk aan steeds meer handelen volgens de normen en conventies van deze 
gemeenschap (Driver, Asoko, Leach, Mortimer & Scott, 1994) . 

 
Wat de leerling aan (leer)activiteiten onderneemt, hangt echter niet alleen af van de 
leeromgeving, maar ook van de perceptie die de leerling heeft van de leeromgeving waarin 
het leren plaatsvindt (Entwistle, 1987; 1991). Doordat zij een leeromgeving op hun eigen 
manier interpreteren, zijn leerlingen in feite medeontwerpers van de leeromgeving waarmee 
zij worden geconfronteerd (Van der Sanden, De Bruijn & Mulder, 2002). Vanuit dit oogpunt 
hebben we aan de Technische Universitaire Lerarenopleiding (TULO) van de Technische 
Universiteit Eindhoven gekozen voor onderzoek waarin het perspectief van de leerling 
centraal staat. Het onderzoek aan de TULO richt zich op de zogenaamde bètacompetenties 
van leerlingen. Het onderhavige onderzoek, dat zich richt op het leren onderzoeken binnen de 
(vakken van) natuurprofielen, probeert een brug te slaan tussen actuele algemeen 
onderwijskundige bevindingen en onderzoeksmethoden en de (natuurwetenschappelijke) 
vakdidactiek, die zich van oudsher met de inhoud en didactiek van één bepaald domein bezig 
houdt. Aansluitend op een groot aantal recente onderwijskundige wetenschappelijke studies 
wordt in dit onderzoek nagegaan welke rol een aantal leerlingkenmerken spelen bij het leren 
en handelen van leerlingen. Dit gebeurt bij een specifiek onderdeel van het Tweede Fase 
curriculum: het leren onderzoeken. Daarmee past het in deze dissertatie gerapporteerde 
onderzoek bij de huidige ontwikkelingen in de onderwijspraktijk. De aandacht gaat vooral uit 
naar leerlingen uit de Tweede Fase van het vwo, omdat juist veel van deze leerlingen later met 
(wetenschappelijk) onderzoek te maken zullen krijgen, bijvoorbeeld in het kader van hun 
vervolgstudie. Waar bij onderzoek van onderwijs in de natuurwetenschappen in het verleden 
vooral is gekeken naar de “verkeerde “ voorkennis van leerlingen over (fysische of 
chemische) verschijnselen, wordt in deze dissertatie de aandacht gericht op de concepties van 
leerlingen over leren, kennis en de inhoud van het domein “onderzoeken” en de soorten 
doelen die zij zich stellen. Daarbij wordt aangesloten bij de leerpsychologische en 
epistemologische uitgangspunten van het constructivisme. Centraal daarin staat de notie dat 
leren moet worden beschouwd als het construeren van persoonlijke kennis op basis van in een 
bepaalde (leer)omgeving aanwezige informatie, waarbij wordt voortgebouwd op reeds 
aanwezige en voor elke persoon unieke kennis en opvattingen. Het constructivisme benadrukt 
ook het belang van de leeractiviteiten die leerlingen uitvoeren om zelf betekenis aan 
informatie te verlenen en tot een beter begrip te komen. Hun opvattingen over leren in het 
algemeen en over leren in een bepaald domein in het bijzonder, kunnen invloed hebben op de 
manier waarop individuele leerlingen leerdoelen en leertaken interpreteren (Klatter, 2003) en 
daarmee op de door hen uitgevoerde leeractiviteiten (Vermunt & Verloop, 1999). Ons 
uitgangspunt is dus dat elke leerling  zijn eigen ideeën en voorkennis heeft over leren, over 
onderzoeken en ook over leren onderzoeken. Aansluitend bij Van der Sanden (1997) en Bakx 
(2001) wordt er van uit gegaan dat de volgende variabelen centraal staan in deze  “Individuele 
Leertheorie” : 

 2
 



 

 
1. Leerconcepties en geprefereerde leersituaties: ideeën over leren in het algemeen en 

over leren met betrekking tot een bepaald domein, geprefereerde leeractiviteiten, 
alsmede ideeën over de rol van derden in het eigen leerproces 

2. Persoonlijke doelen en doeloriëntaties 
3. Subjectieve competenties 
4. Epistemologische opvattingen 
5. Preconcepties over de inhoud van het domein 

 
In deze dissertatie ligt het accent op de verschillen die er zijn tussen leerlingen in de manier 
waarop zij aankijken tegen het leren onderzoeken zoals dat er nu, na enkele jaren Studiehuis, 
uitziet. Ook willen we nagaan hoe leerlingen en docenten invulling geven aan het onderwijs 
met betrekking tot het leren onderzoeken. Vanuit de hierboven omschreven context en de met 
name in hoofdstuk twee van dit proefschrift geformuleerde theoretische achtergrond zullen 
aan het einde van hoofdstuk 2 een aantal vragen worden geformuleerd.  Deze vragen hebben 
betrekking op de opvattingen die leerlingen hebben over leren in het algemeen en over de 
inhoud en de doelen van het onderwijs in het domein “leren onderzoeken” in het bijzonder, 
alsmede op de verschillen die er met betrekking tot deze opvattingen tussen (groepen) 
leerlingen zijn. Ook willen we onderzoeken welke relaties er zijn tussen de bedoelde 
opvattingen van leerlingen, de leeractiviteiten die zij ontplooien bij het leren onderzoeken en 
de leerresultaten die zij behalen. Om een antwoord op deze vragen te krijgen, hebben we de 
leerlingen allereerst in meer algemene zin laten rapporteren over hun opvattingen over leren, 
(leren) onderzoek doen en hun (leer)gedrag bij het onderzoek doen. Vervolgens zijn 
leerlingen ondervraagd over hun opvattingen, intenties en gewoonten in realistische situaties, 
zoals het uitvoeren van een concreet experiment en het kiezen van een onderwerp voor het 
profielwerkstuk. Tenslotte zijn ook docenten ondervraagd over hun visie, hun ervaringen en 
hun persoonlijke ontwikkeling op het gebied van de didactiek van het leren onderzoeken.  
 
1.2 Opzet van dit proefschrift 
 
In het volgende hoofdstuk wordt de theoretische achtergrond van dit onderzoek 
gepresenteerd. Daarna gaan we over tot de beantwoording van de onderzoeksvragen. In 
hoofdstuk 3 worden de resultaten van twee onderzoeken, waarin gebruik is gemaakt van 
vragenlijsten die zijn afgenomen onder leerlingen van het vwo, gepresenteerd.  De 
verschillende aspecten van leerlingbeelden met betrekking tot leren en (leren) onderzoeken 
komen hierbij aan bod. In hoofdstuk 4 gaan we na of leerlingen met verschillende 
leerconcepties en verschillende doeloriëntaties verschillen in de (leer)activiteiten die zij 
ondernemen in een concrete onderwijssituatie. Aansluitend daarbij presenteren we de 
resultaten van een onderzoek waarin door middel van vragenlijsten is nagegaan welke relaties 
er zijn tussen leerconcepties en doeloriëntaties enerzijds en door leerlingen uitgevoerde 
leeractiviteiten gericht op leren onderzoeken anderzijds. Een onderzoek naar de factoren die 
van invloed zijn bij de keuze voor een onderwerp met betrekking tot het profielwerkstuk 
wordt in hoofdstuk 5 gepresenteerd. In hoofdstuk 6 presenteren we een onderzoek naar de 
ideeën van docenten over het leren onderzoeken en vergelijken we de resultaten van dit 
onderzoek met soortgelijke onderzoeken uitgevoerd voor aanvang van de Tweede Fase. In 
hoofdstuk 7 tenslotte, vatten we de belangrijkste resultaten en conclusies nogmaals samen, 
gaan we in op mogelijke implicaties voor de didactiek van het leren onderzoeken en doen we 
suggesties voor verder onderzoek op dit terrein. 
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Hoofdstuk 2 
 
 
Theoretische uitgangspunten 
 
 
2.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk zullen we het theoretisch perspectief, van waaruit het onderzoek dat in deze 
dissertatie wordt gepresenteerd is opgezet, verder uitwerken. Uitgaande van een 
constructivistische visie op leren, zijn we van mening dat de manier waarop leerlingen 
leersituaties met betrekking tot het doen van onderzoek tegemoet treden voor een belangrijk 
gedeelte bepaald wordt door het geheel van concepties, ideeën en meningen (de Individuele 
Leertheorie, kortweg ILT) over leren in het algemeen en leren binnen het domein onderzoek 
doen in het bijzonder. Op een aantal aspecten van de Individuele Leertheorie zullen we in het 
vervolg van dit hoofdstuk dieper ingaan. We zullen aandacht besteden aan de rol van deze 
aspecten bij het onderwijs in de natuurwetenschappelijke vakken en bij het onderwijs met 
betrekking tot het leren onderzoeken binnen deze vakken. Daarna zullen we ingaan op de 
relaties tussen de Individuele Leertheorie, leeractiviteiten en leerresultaten. We besteden 
aandacht aan de vraag of een domeinspecifieke benadering noodzakelijk is en schetsen vanuit 
een curriculumperspectief de ontwikkeling in de opvattingen over de doelen van het 
onderzoeksonderwijs in Nederland. Tenslotte gaan we in op de rol van de docent bij het leren 
onderzoeken. 
 
2.1.1 Implicaties van het constructivisme voor het domein leren onderzoeken in de 
natuurwetenschappen 
 
Onderzoek naar leer- en instructieprocessen wordt in toenemende mate opgezet vanuit een 
constructivistisch perspectief. Dit onderzoek naar het “leren onderzoeken” vormt hierop geen 
uitzondering. Mayer (1992) stelt dat in de afgelopen 100 jaar drie visies op leren hun intrede 
hebben gedaan: leren als het koppelen van reacties aan stimuli (“response strengthening”), 
leren als kennisverwerving en leren als kennisconstructie. In de eerste visie, die is ontwikkeld 
in de eerste helft van de twintigste eeuw en die is gebaseerd op het leren van dieren in 
laboratorium situaties, bestaat de taak van de lerende uit het ontvangen van beloningen en 
straffen naar aanleiding van het vertonen van gewenst, dan wel ongewenst gedrag. In deze 
behavioristische opvatting wordt het accent dus vooral gelegd op het waarneembaar gedrag 
van lerende mensen. Een centrale vraagstelling hierbij is hoe dit gedrag beïnvloed kan worden 
door manipulatie van omgevingscondities, zoals bijvoorbeeld feedback (Boekaerts & Simons, 
1995).  
In de tweede visie, ontwikkeld tussen ruwweg 1950 en 1980 en gebaseerd op het leren van 
mensen in “kunstmatige” laboratorium situaties, bestaat de taak van de lerende uit het passief 
ontvangen, verwerken en opslaan van informatie: informatie kan in deze visie rechtstreeks 
worden overgedragen van docent op leerling. 
In de derde visie, ontwikkeld in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw en gebaseerd op het 
leren van mensen in meer realistische omgevingen, geeft de lerende actief betekenis aan 
informatie. De docent wordt gezien als de “cognitieve gids die als voorbeeld dient bij het 
uitvoeren van authentieke academische taken en de uitvoering daarvan begeleidt” (Mayer, 
1999).  
In de eerste twee (objectivistische) visies op leren wordt uitgegaan van het bestaan van een 
van het individu onafhankelijke en goed geordende werkelijkheid. Door middel van 
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leeractiviteiten wordt deze werkelijkheid getransfereerd naar het brein van de lerende 
(Byrnes, 1996). Aanhangers van het constructivisme daarentegen, vinden het niet raadzaam 
om te streven naar de ontdekking van een objectieve realiteit. Zij benadrukken de invloed die 
uitgaat van percepties en interpretaties van de omgeving waarmee de lerende wordt 
geconfronteerd. Constructivisten stellen dat elk individu zijn eigen conceptie van de wereld 
heeft (Jonassen, 1991; Mason, 1988). Leren wordt door constructivisten beschouwd als een 
subjectief proces van kennisconstructie, waarbij met name de interactie tussen leerling en 
omgeving en de bestaande kennis waaraan de leerling de nieuwe informatie koppelt van 
belang zijn. Deze interne representatie van kennis verandert voortdurend naar aanleiding van 
ervaringen die relevant zijn voor de lerende (Bednar, Cunningham, Duffy & Perry, 1991).  
Het gezamenlijk met anderen kennis opbouwen en betekenis geven aan ervaringen wordt de 
laatste jaren sterk benadrukt (zie bijvoorbeeld Driver, Asoko, Leach, Mortimer & Scott, 
1994). Extreem individugerichte vormen van constructivisme verdwijnen daardoor steeds 
meer naar de achtergrond, terwijl “sociaal constructivistische” invullingen aan populariteit 
winnen. Constructivisten gaan ervan uit dat leren betekent dat leerlingen, vaak in interactie 
met andere leerlingen en/of docenten, zelf actief construerend bezig zijn met de leerstof. 
Leren is in deze visie “het door middel van informatieverwerkingsactiviteiten steeds weer en 
steeds verder uitbreiden of reorganiseren van het geheel aan kennis, vaardigheden, 
opvattingen en attitudes dat typerend en uniek is voor een bepaald individu” (van der Sanden, 
1997, blz. 8). Vanuit sociaal constructivistisch perspectief wordt kennis, en dus ook 
natuurwetenschappelijke kennis, geconstrueerd wanneer individuen deelnemen aan 
gesprekken en activiteiten rond problemen en taken waaraan zij samen met anderen 
(waaronder ook docenten of experts) deelnemen. Op deze manier raken zij bekend met de 
ideeën en gereedschappen van een bepaalde gemeenschap (Driver et al., 1994).  
Onderzoekers als Vermunt, Vermetten en Van der Sanden gaan er vanuit dat de “mentale 
leermodellen”, die richting geven aan de leeractiviteiten die lerenden ontplooien, kunnen 
worden vergeleken met de officiële leertheorieën waar wetenschappers zich van bedienen (zie 
Vermunt, 1992; Vermetten, 1999, Van der Sanden, 1997). Zij sluiten hiermee aan bij 
onderzoekers die stellen dat het proces van “conceptual change” (begripsontwikkeling) bij 
leerlingen, naast een aantal verschillen, sterke overeenkomsten vertoont met de ontwikkeling 
van theorieën in de wetenschap (Vosniadou, diSessa & Thagard, 2000). Zo zijn leerlingen met 
een objectivistische kijk op leren van mening dat er maar één werkelijkheid is. Vanuit dit 
uitgangspunt zijn zij geneigd in hoge mate te vertrouwen op hun leerboek(en) en hun docent. 
Zij leren vaak de informatie uit het boek uit hun hoofd en met betrekking tot de regulatie van 
hun leeractiviteiten volgen zij het liefst de aanwijzingen van de docent. Leerlingen die leren 
vanuit een constructivistische perspectief bekijken, daarentegen, zijn actiever in het zelf 
reguleren van hun leeractiviteiten. Nieuwe informatie wordt door hen gekoppeld aan 
bestaande voorkennis, waarbij voorkennis hier breed kan worden opgevat. Een leerling in het 
voortgezet onderwijs heeft zowel voorkennis over hoe leerprocessen verlopen en welke 
doelen zoal worden nagestreefd met onderwijs (Prosser, Walker & Millar, 1996), als over 
bepaalde verschijnselen uit de alledaagse (bijvoorbeeld fysische, chemische of biologische) 
werkelijkheid. Reorganisatie en uitbreiding van de kennisstructuur van de leerling kunnen 
leiden tot zowel verbetering van inzicht in het eigen leerproces (leren leren) als het bijstellen 
van hun vakinhoudelijke misconcepties.  
Voor het proces waarbij een leerling een leerervaring of nieuwe informatie een plaats geeft in 
zijn of haar bestaande kennisstructuur gebruikte Piaget (1952) de term assimilatie. Wanneer 
nieuwe informatie in strijd is met wat een leerling tot dan toe heeft gedacht is het nodig dat hij 
zijn bestaande kennisstructuur aanpast. Dit proces noemt Piaget (1952) accommodatie. 
Volgens Piaget zijn assimilatie en accommodatie tegengestelde processen, waarvan er in een 
bepaalde situatie altijd één de overhand krijgt. Het is volgens hem immers niet mogelijk op 
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hetzelfde moment zowel de bestaande kennisstructuur in tact te laten als haar te veranderen. 
De “strijd” die gevoerd wordt tussen assimilatie en accommodatie kan een verklaring zijn 
voor het feit dat het veranderen van concepties van leerlingen vaak enige tijd vergt (Byrnes, 
1996). Ook de kennisstructuur die leerlingen hebben met betrekking tot leren vertoont vaak 
een zekere weerstand tegen verandering. Omdat leerlingen een eigen conceptie hebben van de 
leeromgeving waarin het leren plaatsvindt, hebben door docenten getroffen didactische 
maatregelen dan ook geen rechtstreekse, maar een indirecte invloed op de leeractiviteiten en 
de competentieontwikkeling van leerlingen. Aansluitend bij deze visie wijzen Van der 
Sanden, De Bruijn & Mulder (2002) erop dat leerlingen beschouwd moeten worden als 
potentiële herontwerpers van de leeromgeving waarmee zij worden geconfronteerd. Zij 
kunnen didactische maatregelen negeren of op hun eigen manier interpreteren. Van der 
Sanden, De Bruijn & Mulder hebben de rol van de lerende als herontwerper van de 
leeromgeving schematisch weergegeven in de volgende figuur. 
 
 

Door docenten ontworpen leeromgevingLeertheorie
van docenten

Leeractiviteiten

Door leerlingen waargenomen 
en herontworpen leeromgeving

Leerresultaten

Leertheorie
van leerlingen

 
Fig. 2.1 De lerende als herontwerper (naar Van der Sanden et al., 2002) 
 
 
Het bovenstaande kan gezien worden als een verklaring voor het feit dat het niet eenvoudig is
leergedrag te beïnvloeden door veranderingen aan te brengen in de leeromgeving. Vermetten 
(1999) doet in haar proefschrift verslag van een onderzoek naar de verschillen die er zijn in de 
manier waarop studenten reageren op didactische maatregelen die erop gericht zijn krachtige 
leeromgevingen te creëren. Zij concludeert hierover het volgende: “krachtige, authentieke, e
activerende leeromgevingen kunnen de kwaliteit van de leerprocessen sterk verbeteren, maar 
om meer fundamentele en lange termijn veranderingen te bewerkstelligen in het leervermogen
zelf is een aanpak nodig die de doelen, motieven, overtuigingen, opvattingen en 
gedragstendenties van de student omvat” (blz. 153).  
 
Door aspecten van de Individuele Leertheorieën van leerlingen onder de loupe te nemen 
proberen we in het onderzoek dat wordt beschreven in deze dissertatie aan deze eis tegemoet 
te komen. In het onderwijs in de natuurwetenschappelijke vakken ligt de nadruk op het 
vergroten van het begrip van natuurwetenschappelijke concepten en fenomenen en het lere
oplossen van natuurwetenschappelijke vraagstukken. Met betrekking tot het vergroten van het 
begrip van leerlingen, is er al een aantal jaren veel aandacht voor hun “misc
staat centraal dat leerlingen niet met een “schone lei” beginnen wanneer zij voor het eerst le
krijgen in de natuurwetenschappelijke vakken. Zij hebben al een idee over begrippen

 

n 

 

n 

oncepties”. Hierin 
s 

 zoals 
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“kracht” of “temperatuur” voordat deze begrippen op school aan de orde komen (Linn, 1986)
Aansluitend bij hetgeen hierboven is gesteld, gaan we er van uit dat leerlingen, behalve o
(bijvoorbeeld fysische, chemische of biologische) verschijnselen ook ideeën hebben gevorm
over de aard van een bepaalde discipline, het corresponderende schoolvak en over onderdelen
daarvan zoals bijvoorbeeld het “onderzoek doen”. Wanneer leerlingen moeten leren 
onderzoeken hebben zij 

. 
ver 

d 
 

al bepaalde ideeën over wat onderzoeken is, wat een onderzoeker 
oet en wat een onderzoeker moet kunnen. Deze ideeën kunnen (naast nieuwe informatie over 

van onderzoek die, bijvoorbeeld door de docent, wordt 
angeboden) blijven bestaan en kunnen invloed hebben op hoe de leerling een onderzoek 

ij daarvan probeert te leren. Het is daarom van belang inzicht te krijgen in de 

ng om 

andelingen 

 

t 
 

, 
t 

 

1997), die is gebaseerd op de leerstijlen theorie van 
de 
 

de 
 de 

n 

erlingen problemen met leren.  

Hij 

d
de aard van het opzetten en uitvoeren 
a
uitvoert en wat h
ideeën van leerlingen over de aard van natuurwetenschappelijk onderzoek. 
Natuurwetenschappelijk onderzoek doen kunnen we zien als een systematische pogi
natuurwetenschappelijk problemen op te lossen. Onderzoeken omvat een complexe 
verzameling van handelingen. Hoewel (de combinatie van) een aantal van deze h
als kenmerkend voor onderzoeken mag worden gezien, is het tot op de dag van vandaag 
onmogelijk gebleken een nauwkeurig algoritme te geven waarmee ieder onderzoeksproces 
succesvol doorlopen kan worden. Iedere onderzoeksexpert heeft weer zijn eigen gewoonten.
Het ligt dan ook voor de hand het leren onderzoeken in deze dissertatie als een constructief 
proces te beschouwen.  
 
2.1.2 Leerconcepties en leergedrag 
 
Leerconcepties 
De opvattingen over leren van leerlingen en studenten staan de laatste jaren sterk in de 
belangstelling. Samen met opvattingen over kennis, motivationele componenten en 
geprefereerde leeractiviteiten vormen zij de basis voor overkoepelende begrippen als 
“learning orientation” en “leerstijl”. De voorkeuren van lerenden voor bepaalde 
(leer)activiteiten, of een voorkeur voor een bepaalde volgorde van (leer)activiteiten, word
wel aangeduid met de term  “leerstijl”. Dat lerenden verschillende leerstijlen kunnen hebben
is bijvoorbeeld naar voren gekomen in het onderzoek van Pask (1976), Kolb (1984), Dunn
Dunn & Price (1985) en Vermunt (1992). Vermunt (1992) onderscheidt in zijn proefschrif
vier karakteristieke leerstijlen: de betekenisgerichte leerstijl, de reproductiegerichte leerstijl,
de toepassingsgerichte leerstijl en de ongerichte leerstijl. Volgens de handleiding bij de 
Inventaris Leerstijlen (Teurlings, 
Vermunt, maken leerlingen met een betekenisgerichte leerstijl vooral gebruik van relateren
en structurerende leeractiviteiten. Zij zijn geneigd hun leeractiviteiten zelf te sturen en leren
over het algemeen gemakkelijk en snel. Leerlingen met een reproductiegerichte leerstijl 
memoriseren en herhalen veel en vaak. De sturing van het leerproces laten zij over aan 
docent. De kwaliteit van de kennis die deze leerlingen verwerven is matig, doordat ze soms
grote lijn van de leerstof uit het oog verliezen. Leerlingen met een toepassingsgerichte 
leerstijl maken vooral gebruik van de leeractiviteiten concretiseren en toepassen. Zij zij
vooral gericht op het nut van hetgeen ze moeten leren, waarbij het toekomstig beroep vaak 
een belangrijk oriëntatiepunt is. De bereikte kwaliteit van de kennis varieert, evenals hun 
geneigdheid hun leer- en werkgedrag zelf te reguleren. Bij leerlingen met een ongerichte 
leerstijl zijn nauwelijks gerichte verwerkingsactiviteiten te constateren. Zij weten eigenlijk 
niet goed met welk doel zij onderwijs (moeten) volgen. Vroeg of laat ondervinden deze 
le
Is de benadering van Vermunt vooral gericht op leer- en onderwijsactiviteiten bij formele 
opleidingen, waar gecodificeerde informatie een rol speelt, Kolb (1984) richt zich met zijn 
leerstijltheorie en zijn daarvan afgeleide vragenlijst op (ervarings)leren in het algemeen. 
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kijkt naar de manier waarop individuen omgaan met informatie die het resultaat is van 
ervaringen (bijvoorbeeld in het kader van het functioneren in arbeidsorganisaties) en deze 
proberen te begrijpen, om vervolgens hun gedrag aan te passen. In tegenstel
is Kolb ook niet gericht op de motieven en opvattingen over leren, maar uitsluitend op 
(leer)gedrag. Kolb onderscheidt vier stappen in het leerproces: concreet ervaren, reflectief 
observeren, abstract theoretiseren en actief experimenteren. Iedere lerende heeft volgens Kol
een persoonlijke voorkeur voor één van de stappen van het leren. De andere stappen krijgen 
minder aandacht, of worden zelfs overgeslagen. Lerenden versch

ling tot Vermunt 
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illen ook in hun voorkeuren 

an Vermunt. We gaan er dus vanuit dat de leerstijl van een leerling wordt 
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uctieve 
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n van wiskunde 

 
n als belangrijk naar voren kwam. Zij waren vaak van mening dat 

ren zonder de hulp van een docent in de sociale wetenschappen wel mogelijk was, maar in 
ar (1996) hebben onderzoek gedaan naar de 

ng 

aken 
tanding in 

en 
alk & 

voor de volgorde waarin deze verschillende fasen in een leerproces aan bod moeten komen.  
 
Bij het onderzoek dat in het kader van dit proefschrift is uitgevoerd, sluiten we aan bij de 
leerstijltheorie v
beïnvloed door zijn leerconceptie, het geheel van ideeën en opvattingen over leren. Een 
belangrijk onderscheid kan daarbij worden gemaakt tussen een reproductieve, dan wel een 
meer constructivistische leerconceptie. Bij een constructivistische visie op leren ligt de nadru
op het construeren van kennis en vergroten van de competentie, waarbij de 
verantwoordelijkheid hiervoor bij de leerling zelf ligt (Bakx, 2001). Bij een reprod
visie op leren ligt de nadruk op het opnemen van informatie om feiten te onthouden (Slaats, 
Lodewijks & Van der Sanden, 1999). Zo vonden Marton, Dall’Alba en Beaty (1993) dat de
leerconcepties van studenten varieerden van leren als het verzamelen van “weetjes” tot leren 
als persoonlijke ontwikkeling via het verwerven van inzichten.  
De persoonlijke opvattingen van leerlingen over leren blijken goede voorspellers van de wijze
waarop zij leren. Deze opvattingen bepalen de doelen die leerlingen zichzelf stellen, de
activiteiten die ze ondernemen (Weinstein & Mayer, 1986) en de beslissingen die ze nemen 
(Chiou, 1995). 
Opvallend in de benadering van Vermunt is dat er van wordt uitgegaan dat leerstijlen redelijk 
stabiel zijn en gelden binnen een verscheidenheid aan leersituaties. Het is de vraag of en in 
welke mate opvattingen over leren en de mede daardoor bepaalde leerstrategieën beïnvloed 
worden door het domein waarin het leren plaatsvindt. Deze vraag is niet eenduidig te 
beantwoorden. Hoewel uit enkele onderzoeken naar voren komt dat bijvoorbeeld 
leerstrategieën meer aan de persoon dan aan de context gebonden zijn (een individu heeft dan 
een eigen, domeinonafhankelijke leerstijl) en andere studies hier stilzwijgend vanuit gaan 
(Marton & Säljö, 1976; Vermetten, Lodewijks & Vermunt, 1999; Vermunt, 1996), zijn er ook 
aanwijzingen dat de opvattingen over leren van studenten wel degelijk afhankelijk z
het domein: Prosser, Trigwell & Taylor (1994), bijvoorbeeld, stellen dat leerconcepties in de 
natuurwetenschappen kunnen verschillen van die bij geschiedenis. Stodolsky, Salk en 
Glaessner (1991) vonden dat studenten andere concepties hadden over het lere
dan over leren in de sociale wetenschappen. Zo vonden zij wiskunde leuk als hetgeen zij 
moesten leren makkelijk was, terwijl bij sociale wetenschappen vooral de mate waarin de stof
interessant werd gevonde
le
de wiskunde niet. Prosser, Walker en Mill
leerconcepties van studenten in het natuurkundedomein. Zij vonden dat studenten van meni
waren dat een oppervlakkige (reproductieve) leerstrategie de meest effectieve manier was om 
natuurkunde te leren. Zij hielden zich vooral bezig met het leren van formules en het m
van opgaven. Weinig studenten gaven er blijk van gericht te zijn op “seeking unders
terms of how the major principles worked or relating their knowledge to real world 
experiences” (blz. 47). Rekening houdend met de aanwijzingen dat ideeën over leren kunn
variëren voor verschillende contexten (Prosser, Walker & Millar, 1996; Stodolsky, S
Glaessner, 1991), is een aantal studies binnen deze dissertatie uitgevoerd met 
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domeinspecifieke in plaats van algemene instrumenten. Daartoe is een aantal instrumenten 
aangepast of (naar aanleiding van interviews en pilotstudies) ontwikkeld voor de context van
het (leren) onderzoeken. 
 
De invloed van leerconcepties op gedrag 
Vermunt (1992) vond in zijn onderzoek (waarbij de leeractiviteiten door zelfrapportage in 
kaart werden gebracht) dat het gebruik van zelfgestuurde en extern gestuurde strategieën voo
een groot deel wordt verklaard door de leerconcepties van studenten. Het gebruik van 
zelfgestuurde regulatiestrategieën bleek gepaard te gaan met een betekenisgerichte 
leerconceptie, waarbinnen leren gezien wordt als “

 

r 

opbouw van kennis en inzichten” (zie ook 

reproductieve leerconcepties meer geneigdheid toonden tot stapsgewijze 
erwerking en memoriseren. Een groot nadeel van het gebruik van zelfrapportage-
strumenten in het onderwijskundig onderzoek is dat niet de daadwerkelijke variabelen 
ijvoorbeeld de leeractiviteiten) worden gemeten, maar alleen wat de leerling hierover wenst 
 rapporteren (Vermetten, 1999, blz. 139; zie ook Biggs, 1993). Er is inmiddels het nodige 
nderzoek gedaan naar de relaties tussen leerconcepties en de mate van zelfregulering door 
erlingen. Het is echter aannemelijk dat ook de in een bepaalde gemeenschap vigerende 
aarden en de intenties van leerlingen een belangrijke rol spelen bij het tot stand komen van 
et feitelijke leergedrag in een bepaalde situatie.  
ishbein en Ajzen (1975) beargumenteren in meer algemene zin dat concepties (beliefs), 

ke doelen van mensen bepalen. 
eze doelen (Intention) bepalen vervolgens het uiteindelijke gedrag dat mensen vertonen (zie 
ijvoorbeeld Fig. 2.2, die is ontleend aan de “Theory of Rational Expectations” van Fishbein 

 lijn van denken zien we ook terug bij onderzoek dat specifiek gericht is op 
 

f the 

 de mate 

Adema, Van der Zee & Van der Molen, 2000). Ook Gravoso, Pasa en Mori (2002) en Lai 
(1998) hebben met behulp van zelfrapportage instrumenten onderzoek gedaan naar 
leerconcepties en leergedrag. Zij vonden aanwijzingen voor relaties tussen eerdere opgedane 
leerervaringen, leerconcepties, leeractiviteiten en leerresultaten. Vermunt (1996) vond verder 
dat leerlingen met 
v
in
(b
te
o
le
w
h
F
samen met een aantal andere (sociale) factoren, de persoonlij
D
b
& Ajzen, 1975) .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.2 De “Theory of rational expectations” (Fishbein & Ajzen, 1975) 
 
 
Dezelfde

Beliefs 

Significant 
Others 

Attitude 

leergedrag. Zonder daarbij aan de theorie van Fishbein en Ajzen te refereren, stellen Pintrich,
Marx en Boyle (1993) dat de aanpak van leerlingen bij het leren op school niet alleen wordt 
bepaald door een rationele wens om tot meer kennis en begrip te komen: “The assumption 
that students approach their classroom learning with a rational goal of making sense o
information and coordinating it with their prior conceptions may not be accurate”. 
Aansluitend hierop kunnen we stellen dat leerlingen niet zonder meer als aanstaande 
wetenschappers of onderzoekers gezien kunnen worden. Of zij zich in deze richting 
ontwikkelen hangt af van de mate waarin zij bereid en in staat zijn hun leeractiviteiten zelf te 
reguleren en daarmee van hun interesses, waarden, zelfbeeld, hun opvattingen over

Subjective 
Norm 

Intention Behavior 
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waarin de lerende zelf controle kan uitoefenen over het leerproces (“control beliefs”) en 
klassecontext-factoren. Al deze aspecten bepalen mede in hoeverre leerlingen bereid en in 
staat zijn tot zelfregulatie, een proces dat in het huidige onderwijs een belangrijke plaats in 

eemt.  
oekaerts (1999) heeft getracht de verschillende aspecten die bij dit proces een rol spelen in 

een integraal model samen te vatten. Zij aarbij zes componenten die ze heeft 
samengebracht in het zogenoemde zes-blokkenmodel. Dit zelfregulatiemodel kan worden 

ehanteerd om na te gaan over welke met zelfregulatie verband houdende kennis en 
igheden een bepaalde (groep) leerling(en) reeds beschikt en welke kennis en 

aardigheden nog (verder) moeten worden ontwikkeld. Ook Boekaerts neemt afstand van de 
cognition only” benadering door in haar model ruimte te maken voor motivationele of 
ffectieve zelfregulatie (in de drie blokken aan de rechterzijde van het model). Het gaat te ver 
m de zes componenten en de relaties tussen deze componenten hier uitgebreid te 
eschrijven. Duidelijk is wel dat zelfregulatie een complex proces is en dat de leerling over 

 aantal subvaardigheden (en kennis) moet beschikken om zijn/haar zelfregulerend 
ermogen verder te kunnen ontwikkelen. 

Zelfregulatie 

oel 

 
 
 
 
Fig. 2.3 Het Zes-blokkenmodel (naar Boekaerts, 1999) 
 
 
De benadering dat het leren van leerlingen niet lleen door hun leerconcepties wordt bepaald 

). 
4, die is ontleend aan het proefschrift van Bakx (2001), wordt tot uitdrukking 

ebracht dat de leerconcepties samen met andere aspecten van de Individuele Leertheorie en 

n
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 onderscheidt d
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een groot
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 a
zien we ook elders terug. In enkele studies worden aan de persoonlijkheidskenmerken een 
grote rol toegedicht bij het verklaren van leergedrag (Bakx, 2001; zie ook Busato et al., 1999

 figuur 2.In
g
persoonlijkheidskenmerken de leeractiviteiten bepalen. 
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n en geprefereerde leersituaties). Zij 
tonomie een redelijke voorspeller is van de 

aars SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening) 
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oals” (Ames, 1992)  tegenover 

at hard 
Zij leggen de nadruk op hun eigen vooruitgang en meten hun 

suc  ijn extrinsiek 
gem i otiveerde leerlingen 
rich  
ompetentie of, in het meest ongunstige geval, slechts op het verbergen van hun gebrek aan 

erlingen 

 
 
 
 
 
 

Fig. 2.4 De relatie tussen persoonlijkheidskenmerken, de Individuele Leertheorie en behaalde resultaten (na
Bakx, 2001). 
 
 
Bakx onderzocht voor het domein “sociaalcommunicatieve competentie” de relaties tussen de 
Big Five persoonlijkheidskenmerken (meegaandheid, zorgvuldigheid, extraversie, autonomie 
en emotionele stabiliteit) en de drie door haar gemeten ILT variabelen (inschatting van eigen 
competentie, domeinspecifieke leeropvattinge

Personality 
characteristics 

concludeerde onder meer dat de variabele au
geprefereerde leersituaties bij eerstej
studenten.  
 
Wat betreft het leren onderzoeken kunnen we vaststellen dat dat op de meeste scholen in 
groepjes gebeurt. Het is dus aannemelijk te veronderstellen dat leerlingen in de praktijk 
rekening moeten/willen houden met de ideeën die zijn/haar onderzoekspartner(s) hebben o
het (leren) onderzoek doen. Wanneer we ons bovendien realiseren dat er in een klas bepaalde 
conventies heersen omtrent de wijze waarop je je als leerling dient te gedragen en dat 
leerlingen verschillen met betrekking tot hun persoonlijkheidskenmerken, dan wordt het 
duidelijk dat “leren onderzoeken” heel andere verschijningsvormen kan hebben dan 
curriculumontwikkelaars of docenten beogen. We gaan er daarom van uit dat zelfregulatie
ook ten aanzien van het leren onderzoeken een complex proces is, waarbij metacognitieve e
metamotivationele kennis en vaardigheden een belangrijke rol spelen. In de volgende 
paragraaf zullen we in navolging van Boekaerts en Pintrich, Marx en Boyle wat verder ingaa
op de rol van motivationele aspecten daarbij. 
  
2.1.3 Doeloriëntaties en motivatie 
 
In het huidige motivatieonderzoek wordt niet alleen gekeken naar de hoeveelheid 
inspanningen die iemand zich getroost om een bepaald doel te bereiken, maar vooral naar de 
aard van de doelen die daarbij worden nagestreefd en de gevolgen daarvan voor de bereikte
leerresultaten. In de literatuur die betrekking heeft op doeloriëntaties worden  leerdoelen,  
“learning goals” (Dweck & Leggett, 1998) of  “mastery g
prestatiedoelen, “ego-goals,” of “performance goals” (Ames, 1992; Dweck & Leggett, 1998)  
geplaatst. Leerlingen die zichzelf leerdoelen stellen zijn intrinsiek gemotiveerd; zij willen hun 
eigen vaardigheden verbeteren en nieuwe kennis en inzichten opdoen en geloven d
werken daarbij kan helpen. 

ces daaraan af. Leerlingen die in hoofdzaak prestatiedoelen nastreven z
ot veerd; zij vergelijken zich vaak met anderen. De extrinsiek gem
ten zich, in het beste geval, op het naar buiten toe bewijzen van hun superioriteit en

c
competentie en het vermijden van leertaken. Studies naar de doeloriëntaties van le
laten vaak zien dat leerlingen die zichzelf leerdoelen stellen vaker gebruik maken van meer 
effectieve cognitieve strategieën (zie ook het zes-blokkenmodel van Boekaerts, 1999). 

ILT 

Learning 
activities 

Learning 
results 
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Daarnaast geven zij blijk van de bereidheid hulp te zoeken wanneer dat nodig is, een grotere
neiging om deel te nemen aan uitdagende activiteiten en e

 
en positiever gevoel over zichzelf 

ls lerende (Anderman & Maehr, 1994; Ryan, Hicks & Midgley, 1997). Het nastreven van 
restatiedoelen g leerstrategieën zoals 

memoriseren ( n, 198
 
In het onderzoek van Ng en Bereiter (1991), dat werd uitgevoerd bij volwassen proefpersonen 
die uit vrije wil een eren gende 
doeloriëntaties naar voren: 

• de opgegeven en gekozen taken afmaken (task com
• de instructiedo eiken (ins
• persoonlijke kennisconstructie nastreven (personal knowledge building goals) 

 
De proefpersonen in n de beste (leer)res ltaten te halen. Zij 

den zich ond at zij hun oorspronkelijke ideeën bijstelden, wanneer 
ij daar aanleiding toe zagen. Vermetten (1999) vond een verband tussen het nastreven van 

a
p aat vaak gepaard met het gebruik van oppervlakkige 

Anderman & Young, 1994; Nole 8). 

cursus BASIC programm  volgden, kwamen de vol

pletion goals) 
tructional goals)  elen proberen te ber

de laatste groep bleke
er andere doord

u
onderscheid
z
prestatie (ego) doelen en het gebruik van oppervlakkige leerstrategieën. In tabel 2.1 zijn de 
verschillende leer- en prestatiedoelen naast elkaar gezet. 
 
 

      Tabel 2.1 Leer- en prestatiedoelen. 
Leerdoelen Prestatiedoelen 

Task completion goals 
 
 

Work avoidance, Avoid 
inferiority 

Instructional goals Proving superiority 
 
 

 

Personal knowledge 
building goals 

 

 
 
Het is de vraag of de doeloriëntaties van leerlingen voor elk domein hetzelfde zijn, of zij 
binnen één domein als een constante beschouwd mogen worden, of dat het beter is om er v
uit te gaan dat er bij elke nieuwe taak sprake is van een “actuele” motivatie (“aktueller 
Motivation”, Rheinberg, Volmeyer & Burns, 2001). Uit verschillende on
(Boekaerts & Simons, 1995; Boekaerts, 1992) blijkt namelijk dat de leersituatiebeleving
subjectieve beleving van een concrete leertaak, de motivatie van leerlingen in sterke mate 
beïnvloeden. In het onderhavige onderzoek is dan ook niet alleen gekeken naar de algemene 
motivatie en doeloriëntatie van leerlingen, maar ook naar hun motivatie en doeloriëntatie  
binnen het domein leren onderzoeken en naar hun motivatie bij het uitvoeren van een concrete
(onderzoeks)taak.  
In het verleden is al meerdere malen onderzocht welke doelen docenten voor ogen hebben 
wanneer zij hun leerlingen practica laten uitvoeren. Hodson (1

an 

derzoeken 
, de 

kan 

 

985) bracht de doelen die 
ocenten voor ogen hebben met het laten uitvoeren van practica onder in vier categorieën: 

lezier”, “het onderwijzen van apparatuurvaardigheden”, “het 
nderwijzen van het natuurwetenschappelijk proces” en “ondersteuning bij het leren begrijpen 

d
“het stimuleren van interesse en p
o
van vakkennis”. Dekkers (1997) en Thijs en Bosch (1995) zien meer in een indeling naar 
praktische, cognitieve en affectieve doelen. De praktische doelen omvatten de vaardigheden 
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betreffende het doen van experimenten, het analyseren van data en het communiceren e
werken met anderen. De cognitieve doelen leggen meer nadruk op het leren van conc
probleemoplossende vaardigheden en het aanleren van de zogenaamde 
“natuurwetenschappelijke methode”. Bij affectieve doelen gaat het om een positievere 
houding tegenover de natuurwetenschappen en een beter zicht op eigen kunnen (Van der 
Laan, 2002). Of de doelen van leerlingen hierbij aansluiten is een vraag die wij later in deze 
dissertatie hopen te kunnen beantwoorden. Ook is het interessant te zien of de doelen v
leerlingen, die toch een grote invloed hebben op hun (leer)activiteiten, overeenkomen me
rol die van hen verlangd wordt in het huidige onderwijs: de rol van “actieve, zelfstandig
(zelfregulerende) lerende”. Hiervoor is het allereerst nodig dat de doelen van leerlingen m
betrekking tot het onderzoek doen in kaart worden gebracht. 
 
2.1.4 Subjectieve competenties 
 

n 
epten, 

an 
t de 

e 
et 

Sub atuur 
“percei rdt 
gen m
effecte et 

 

 positief 

en worden gezien als bedreigingen die vermeden moeten 

paalt de 

er 

an 
 Wanneer er bovendien sprake is van een situatie waarin lerenden 

eoordeeld worden, willen zij zich wellicht het liefst bezighouden met 
activiteiten/vaardigheden waarover zij zich zeker voelen. Dit kan hen ervan weerhouden 
zwakke punten te verbeteren.  
De opvattingen van leerlingen over wat ze aan (leer)resultaten kunnen bereiken kan voor een 
individuele leerling van domein tot domein verschillen (Byrnes, 1996). Zo kan een leerling 
het idee hebben dat “onderzoek iets is dat in je bloed zit of niet”. Een dergelijke leerling zal 
weinig geneigd zijn te proberen zijn onderzoeksvaardigheden door oefening verder te 
verbeteren. Leerlingen die succesvol zijn in het doorlopen van kookboekpractica, kunnen juist 
een te optimistisch beeld krijgen van hun eigen onderzoeksvaardigheid. Hierdoor bestaat de 
mogelijkheid dat zij zich geen leerdoelen met betrekking tot het verbeteren van hun 
onderzoeksvaardigheden meer stellen bij het uitvoeren van onderzoek. Een eerste stap om 

jectieve competentie (ability beliefs) is nauw verbonden met wat in Engelstalige liter
ved self-efficacy” (letterlijk “beeld van eigen bekwaamheid”)  (Bandura, 1994) wo

oe d: de opvatting  die mensen hebben over hun vermogen om bepaalde gewenste 
n te veroorzaken. De mening van leerlingen over hun eigen competentie m

betrekking tot het uitvoeren van bepaalde (leer)taken en het vertrouwen dat ze hun 
competentie zelf kunnen verbeteren kunnen op verschillende manieren hun leerproces 
beïnvloeden. Vooral succeservaringen dragen bij aan het geloof op eigen kracht doelen te 
kunnen bereiken. Studenten met weinig zelfvertrouwen zijn gevoeliger voor negatieve kritiek
en hechten hier ook meer waarde aan (Duffy, Shaw & Stark, 2000). Dit kan leiden tot 
negatieve verwachtingen (Bakx, 2001). Wanneer dit gebeurt, is het moeilijk om
betrokken te blijven bij het opdoen van nieuwe (leer)ervaringen (Chapman, Tunmer & 
Prochnow, 2000). Moeilijke tak
worden, in plaats van uitdagingen die aangegaan moeten worden om tot beheersing te komen. 
Een laag vertrouwen in eigen kunnen kan het gedrag van leerlingen op een aantal manieren 
beïnvloeden. We kunnen daarbij onder andere denken aan de volgende invloeden (Bandura, 
1994): 

• Op cognitief niveau: leerlingen met meer zelfvertrouwen stellen zichzelf hogere 
doelen en verspillen weinig tijd aan het denken aan wat er allemaal mis kan gaan. 

• Op motivationeel niveau: het vertrouwen dat leerlingen in zichzelf hebben be
hoeveelheid tijd en moeite die zij in een bepaalde taak willen investeren. 

Het is echter ook denkbaar dat lerenden die hun eigen competenties hoog inschatten, juist 
weinig geneigd zijn om nieuwe ervaringen te gebruiken om hun oorspronkelijke ideeën ov
een bepaald domein bij te stellen en/of hun competenties verder te verbeteren. Eventuele 
“misconcepties” zullen in dit geval niet of nauwelijks bijgesteld worden naar aanleiding v
nieuwe (leer)ervaringen.
b
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leerlingen tot nieuwe inzichten te brengen is vaak het zaaien van twijfel over hun bestaande 
eeën en opvattingen (op dit principe is veel “conceptual change” onderzoek gebaseerd). 

 complexe vaardigheid waarbij ook verschillende kennisdomeinen betrokken 

 kennis 
gebruikt dient te worden bij het denken en redeneren. Het geheel van deze opvattingen over 

ver in of meer onafhankelijke epistemologische dimensies kunnen worden 

1. t of zijn inzichten aan verandering onderhevig?) 

. De bron van kennis (hoe kom je aan kennis? Door zelf de denken en te redeneren of van je 

 

 keer 
te jaar van het voortgezet onderwijs en drie jaar later. Bij de tweede meting 

leken zij minder van mening te zijn dat leervermogen aangeboren is, dat kennis simpel is, dat 
ken ch 
nog spr emiddeld rapportcijfer was. Hammer 
(19
inleide op leerlingen van elkaar 
ver
 

1. Hun opvattingen over de structuur van kennis in de natuurkunde: een verzameling 

oek 

n 

id
Leerlingen die veel vertrouwen hebben in hun eigen ideeën geven dan ook blijk van meer 
weerstand ten opzichte van het aannemen van nieuwe opvattingen en inzichten (Pintrich, 
Marx en Boyle, 1993).  
 
2.1.5 Epistemologische opvattingen 
 
Zoals al in het eerste hoofdstuk van dit proefschrift is opgemerkt, gaat het bij het onderzoeken 
om een brede en
zijn. Uitgaand van het perspectief van de leerling willen we dan ook aandacht besteden aan de 
opvattingen van leerlingen over wat kennis is, hoe kennis tot stand komt en hoe

kennis wordt wel aangeduid met de term epistemologische opvattingen. Schommer (1994) 
onderstelt dat vijf m

onderscheiden: 
De zekerheid van kennis (staat kennis vas

2. De structuur van kennis (is kennis simpel of is er sprake van een complexe 
kennisstructuur?)  

3
docent of boek?) 

4. De controle over het kennisverwervingproces (kun je alles leren of worden je 
mogelijkheden bepaald door je aanleg?) 

5. De snelheid van kennisverwerving (moet leren en begrijpen vlug plaatsvinden of gaat 
leren juist langzaam?) 

 
Door middel van een door Schommer ontwikkelde vragenlijst kan voor elke dimensie een
score worden bepaald. Epistemologische opvattingen hangen samen met de kwaliteit en de 
kwantiteit van de leeractiviteiten van leerlingen en daarmee ook met de leerresultaten. 
Schommer, Calvert, Garlietti en Bajaj (1997) hebben een longitudinaal onderzoek verricht 
naar de ontwikkeling van epistemologische opvattingen van leerlingen in het voortgezet 
onderwijs. Een groep leerlingen vulde de door Schommer ontwikkelde vragenlijst twee
in: in het eers
b

nis zeker is en dat leren snel dient plaats te vinden. Hoe meer er bij de tweede meting to
ake was van deze opvattingen, hoe lager het g

94) deed onderzoek naar de epistemologische opvattingen van leerlingen bij een 
nde cursus natuurkunde. Hij vond drie dimensies waar

schilden: 

losse stukjes of één samenhangend systeem. 
2. Hun opvattingen over de inhoud van kennis in de natuurkunde: formules of de 

concepten die aan de formules ten grondslag liggen. 
3. Hun opvattingen over het leren van natuurkunde: het ontvangen van informatie of 

actief kennis en begrip (re)construeren. 
 
Binnen hetzelfde domein doen Redish, Saul en Steinberg (1998) verslag van hun onderz
naar leerlingopvattingen met behulp van de MPEX, de Maryland Physics Expectations 
Survey. De verwachtingen van studenten bleken sterk te verschillen van de ideeën va
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natuurkundedocenten. Bovendien bleken de epistemologische opvattingen in de loop van een
cursus minder verfijnd te worden, waarbij verfijnd wil zeggen: in overeenstemming met de 
epistemologische opvattingen van wetenschappers en wetenschapsfilosofen. Overigens zijn 
niet alle onderzoekers van mening, dat het beschikken over verfijnde epistemologische 
opvattingen  altijd een zegen is voor de leerlingen. Elby en Hammer (2001) beargumentere
dat verfijnde epistemologische opvattingen negatieve effecten kunnen hebben op de 
leerresultaten van leerlingen. Leerlingen die zonder meer aannamen wat hen door de docent 
verteld werd, scoorden vaak hoger op toetsen dan leerlingen die veel tijd besteedden aan het 
kritisch benaderen van de informatie die zij voorgeschoteld kregen. Elby en Hammer zien om 
die reden een verschil tussen productieve

 

n 

 epistemologische opvattingen (opvattingen die 
erlingen helpen bij het leren) en correcte epistemologische opvattingen, opvattingen die 

 opvattingen van wetenschappers en wetenschapsfilosofen. Hoewel er 
ogal wat verschillen zijn tussen de diverse epistemologische theorieën en modellen, geven de 

gen 

) deviant from current scientific theories, (b) consistent within groups of 
 

n van 

n 
 een 

s 
 

uwe 
 

 

te 

le
overeenkomen met de
n
resultaten van de genoemde onderzoeken voldoende aanleiding epistemologische opvattin
als een belangrijke component van de Individuele Leertheorie mee te nemen in het onderzoek 
dat wordt beschreven in dit proefschrift. 
 
2.1.6 Preconcepties 
 
In de literatuur verwijst de term preconcepties (of “prior knowledge”) naar de ideeën die 
leerlingen buiten het formele schoolkader ontwikkelen en/of hebben ontwikkeld over de aard 
van bepaalde verschijnselen waarmee zij in de dagelijkse werkelijkheid worden 
geconfronteerd. Wanneer deze ideeën niet overeenkomen met hetgeen vanuit een 
wetenschappelijk oogpunt als “waar” wordt beschouwd spreekt men in de 
natuurwetenschappen vaak van misconcepties. Taconis (1995, blz. 57) definieert 
misconcepties binnen de fysica als “The occurrence of utterances about a class of physics 
situations that are (a
age, culture etc. and (c) stable and hard to modify through education.” Misconcepties worden
binnen vele domeinen aangetroffen. Voor natuurkunde gebeurde dat bijvoorbeeld door 
Kesidou en Duit (1993), voor scheikunde door Griffiths en Preston (1992) en voor biologie 
door Liberatore en Schafer (1994). In op het constructivisme gebaseerde leertheorieën wordt 
aan bestaande preconcepties een grote rol toebedacht bij het proces van het verwerke
nieuwe informatie. 
Zoals we in paragraaf 2.1.1. hebben gezien, kan leren worden beschouwd als het uitbreide
en/of reorganiseren van eerder verworven kennis. Activeren van de voorkennis over
bepaald domein speelt hierbij een belangrijke rol; zo kan bijvoorbeeld reeds bestaande kenni
worden opgehaald en kunnen er makkelijker relaties gelegd worden (Biemans, 1997). Uit het
eerder aangehaalde onderzoek van Ng en Bereiter (1991) bleek dat alleen enkele op 
kennisconstructie gerichte (proef)personen bij het leren daadwerkelijk (uit zichzelf) hun 
preconcepties toetsten aan nieuwe informatie. Veel lerenden slaan nieuwe informatie op, 
zonder dat zij deze informatie gebruiken om eerder verworven kennis of bestaande 
persoonlijke ideeën bij te stellen wanneer deze niet in overeenstemming zijn met de nie
informatie. Het komt dan vaak voor dat voor de analyse en aanpak van problemen buiten de
onmiddellijke leersituatie teruggegrepen wordt op het oorspronkelijke referentiekader. Er 
treed dus geen transfer op van de ene naar de andere leersituatie. Misconcepties blijken vaak
ook nog te bestaan nadat leerlingen onderwijs over het betreffende onderwerp hebben genoten 
(Clement, 1982; Abraham, Grzybowski, Renner & Marek, 1992). In Nederland is om deze 
reden de afgelopen jaren aandacht besteed aan de ontwikkeling van en onderzoek naar 
trainingsprogramma’s die leerlingen ondersteunen bij het leren actief en kritisch gebruik 
maken van hun preconcepties (Taconis, 1995; Biemans, 1997). Taconis deed onderzoek naar 
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de kennisbasis en de probleemoplossingsvaardigheden van leerlingen op het terrein va
fysica. Een eerste versie van een door hem ontwikkeld trainingsprogramma, waarin het ac
gelegd wordt op metacognitieve vaardigheden en het coöperatief leren leren van opge
problemen, blee

n de 
cent 

loste 
k vooral gunstige effecten te hebben op de leerresultaten van leerlingen met 

f hun preconcepties 

 

eld Taconis, 
en 

potheses. Uit dergelijk 
nderzoek (bijvoorbeeld Kuhn, Amsel & O’Loughlin, 1988) is gebleken dat leerlingen vaak 

or hun eigen hypothese (zelfs wanneer deze in strijd is met 
un resultaten) en dat de kwaliteit van hun onderzoeksmethode afhangt van hun 

st van het experiment. Ook bij het leren van een 

loop 
en en te 

heel van de in de vorige paragrafen 
esproken concepties, ideeën en meningen dat een individu met betrekking tot het leren in een 

bep
aanduid d 
persoon nd, geheel van de volgende conceptuele en 
pro n van een bepaald leerstof- of 
com er Sanden, 1997): 
 

 de rol 
van derden in het eigen leerproces 

 

e 

ën 

lage cijfers voor natuurkunde en voor meisjes. Biemans gebruikte een strategie die erop 
gericht was dat leerlingen uit groep 8 van de basisschool zouden leren zel
over aspecten van de fysische geografie te vergelijken met nieuwe daarop betrekking 
hebbende informatie. Deze op het creëren van cognitieve conflicten gerichte benadering 
leidde bij leerlingen tot herstructurering van hun kennisbasis en verbetering van hun 
leerresultaten.  
De laatste decennia is er binnen de natuurwetenschappen een verschuiving opgetreden van de
prioriteit voor de “juiste” begripskennis in de richting van prioriteit voor 
natuurwetenschappelijke processen zoals het leren probleem oplossen (bijvoorbe
1995; Gallet 1998) en het leren onderzoeken (Smits, Lijnse & Bergen, 2000; Nott, 1996). E
van de aspecten van het leren oplossen van natuurwetenschappelijke vraagstukken waar 
onderzoek naar is gedaan, is het (leren) opstellen en testen van hy
o
hardnekkig bevestiging zoeken vo
h
verwachtingen over de mogelijke uitkom
(onderzoeks)vaardigheid, zoals het opstellen en testen van hypotheses, is de wijze waarop 
lerenden omgaan met hun voorkennis dus van wezenlijk belang. 
 
2.2 De Individuele Leertheorie 
 
Invloed op leeractiviteiten en resultaten 
Alle bovengenoemde aspecten hebben met elkaar gemeen dat ze kunnen helpen het ver
van (leer)processen en effecten van bepaalde (didactische) ingrepen te verklar
voorspellen. Zoals al eerder vermeld, zullen we het ge
b

aald domein heeft, dan ook beschouwen als één samenhangend geheel en in het vervolg 
en met de term Individuele Leertheorie (ILT). Het gaat hier om een voor een bepaal
 geldend, min of meer samenhange

cedurele noties omtrent het leren ten aanzie
petentiedomein (zie ook Van d

1. Leerconcepties en geprefereerde leersituaties: ideeën over leren in het algemeen en 
over leren in het domein, geprefereerde leeractiviteiten, alsmede ideeën over

2. Persoonlijke doelen en doeloriëntaties 
3. Subjectieve competenties 
4. Epistemologische opvattingen 
5. Preconcepties over de inhoud van het domein, waar met name opvattingen over wat er

met betrekking tot dat domein geleerd kan en moet worden aan de orde zijn 
 
We veronderstellen dat Individuele Leertheorieën zich bij leerlingen geleidelijk aan 
ontwikkelen en dat de toenemende ervaring met leren in uiteenlopende contexten alsmede d
cognitieve ontwikkeling daarbij een belangrijke rol spelen. Als gevolg hiervan krijgen 
leerlingen immers steeds mogelijkheden om hun Individuele Leertheorieën uit te breiden, bij 
te stellen of verder te verfijnen. De samenhang tussen aspecten van Individuele Leertheorie
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kan daardoor worden versterkt. Een interessant aandachtspunt hierbij is de ontwikkeling van 
de “wetenschapstheoretische” oriëntatie, waarbij het onderscheid tussen meer objectivistische
en meer constructivistische Individuele Leertheorieën een belangrijk thema is (vergelijk § 
2.2.1, waar we een vergelijking maakten tussen  “officiële” wetenschappelijke leertheor

 

ieën 
 hoe 
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en 
 

 

rStoep, 
intrich & Fagerlin, 1996, Gravoso, Pasa & Mori, 2002). Zoals reeds aan de orde gesteld in 

 Bereiter (1991) relaties tussen doeloriëntaties, leeractiviteiten 
den 

e zijn 

g 

et 

se 

chil 
 attributiestijl tussen jongens en meisjes; meisjes schrijven succes eerder toe aan geluk of 

n leerlingen verandert 
aarmate ze ouder worden is vooralsnog ook onduidelijk. Dat leerlingen als groep betere 

groepen. 

den 
te laten 

en, maar ook kennis en 
aardigheden met betrekking tot het doen van onderzoek dient bij te brengen, in brede kring 

en individuele leertheorieën). Overigens ligt het accent in dit proefschrift niet op de vraag
Individuele Leertheorieën zich in de loop der jaren ontwikkelen (zie in dit verband Klatte
(2003), die onderzoek deed naar de ontwikkeling van algemene leerconcepties van leerling
bij de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs). Het gaat ons er meer om
aspecten van op leren onderzoeken betrekking hebbende Individuele Leertheorieën in kaart te
brengen, de samenhang ervan te onderzoeken en relaties te leggen met leeractiviteiten. 
Er zijn diverse pogingen (Vermunt, 1992; Köller, 2000) gedaan om verbanden te leggen 
tussen aspecten van de Individuele Leertheorie, de manier waarop lerenden leersituaties 
tegemoet treden en hun uiteindelijke leerresultaten. Zo vond Vermunt, zoals reeds eerder 
vermeld, in zijn onderzoek (waarbij de leeractiviteiten door zelfrapportage in kaart werden 
gebracht) dat het gebruik van zelfgestuurde en extern gestuurde strategieën voor het grootste 
deel wordt verklaard door de leerconcepties van studenten. Er is groeiend bewijs dat de 
kwaliteit van leerresultaten sterk afhankelijk is van die specifieke leeractiviteiten die in een 
leerproces naar voren komen (zie bijvoorbeeld Trigwell & Prosser, 1991; Vande
P
paragraaf 2.1.3, vonden Ng en
en leerresultaten. Proefpersonen die “persoonlijke kennisconstructie” nastreefden, behaal
de beste leerresultaten. Zij waren bereid hun oorspronkelijke ideeën bij te stellen, wanneer 
nieuwe informatie daar aanleiding toe gaf. Daarmee gaven zij er ook blijk van bereid t
onderdelen van hun Individuele Leertheorie te reorganiseren en uit te breiden.  
 
Verschillen tussen leerlingen 
In deze dissertatie gaan we uit van de veronderstelling dat (aspecten van) de Individuele 
Leertheorieën de leeractiviteiten en daarmee uiteindelijk ook de leerresultaten van een leerlin
beïnvloeden. Het in kaart brengen van (aspecten van) de Individuele Leertheorie van 
leerlingen met betrekking tot (leren) onderzoeken en de verschillen tussen leerlingen met 
betrekking tot deze Individuele Leertheorie was dan ook de eerste stap in dit onderzoek. In h
verleden is in verschillende studies gekeken naar verschillen tussen leerlingen met betrekking 
tot de verschillende aspecten van de Individuele Leertheorie. Zo zijn leerstijlen door diver
onderzoekers in verband gebracht met sekseverschillen. De resultaten van de studies geven 
echter geen eenduidig antwoord op de vraag in hoeverre leerstijlen seksespecifiek zijn 
(Severiens & Ten Dam, 1996; McCullough, 2001). Fennema (1990) rapporteerde een vers
in
inspanning, jongens aan talent of bekwaamheid. Of de studieaanpak va
n
leerstrategieën gaan gebruiken naarmate ze verder komen in hun studie wordt gerapporteerd 
door Vermetten (1999). Schouwenburg (1999) vond in zijn onderzoek met de VSA-VO 
(Vragenlijst Studieaanpak havo vwo) echter geen verschillen tussen diverse jaar
 
2.3 Onderzoeksonderwijs, Leren onderzoeken in de Tweede Fase 
 
Binnen het onderwijs in de natuurwetenschappelijke vakken werd de aandacht in het verle
vooral gericht op de vakinhoud. Er werd slecht in geringe mate geprobeerd leerlingen 
denken en handelen als wetenschappers (Roth, 1994). Inmiddels is het idee dat 
natuurwetenschappelijk onderwijs leerlingen niet alleen vakinhoud
v
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geaccepteerd. Dit blijkt ook uit het opnemen van eindtermen die expliciet gericht zijn op 
onderzoeksprocessen in de verschillende examenprogramma’s. Eén van de manieren om 

n aan praktische opdrachten. 
ij leerlingen zelf meten, informatie 

n deelnemen aan praktische 

. Een kritische, onderzoekende houding ontwikkelen 

n 
 

erland werd bij de herziening van examenprogramma’s voor de 
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 nieuwe 
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ctiek 
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 en 

 en 

de disciplines gebruikt en dientengevolge ook op 
edefinieerd (Onstenk, 1997; Bos, 1998; Van Merriënboer, Van 

gebruikt 
om van kennis, vaardigheden en attitudes waarover iemand dient 

ties bepaalde taken te kunnen uitvoeren en/of bepaalde 

leerlingen te leren onderzoeken is hen te laten deelneme
Hieronder verstaan we alle lesactiviteiten waarb
verzamelen of waarnemen en eventueel zelf apparatuur hanteren.  
 
Veelgehoorde (andere) argumenten/doelen om leerlingen te late
opdrachten zijn: 
1
2. Leren omgaan met computers en apparaten 
3. De theorie uit de les beter begrijpen (inclusief het “verhelpen” van misconcepties) 
4. Leren vraagstukken op te lossen met behulp van experimenten 
5. Leren de “juistheid” van de theorie uit het boek na te gaan 
6. Leren gegevens te verwerken (bijvoorbeeld grafieken maken) 
 
Over de volgorde van belangrijkheid van deze doelen is veel discussie gevoerd (Schröder, 
1975; Verkerk, 1983; Lazarowitz & Tamir, 1994; Van der Laan, 2002). De laatste decennia is 
er binnen de natuurwetenschappen echter een toenemende belangstelling te bespeuren voor de 
ontwikkeling van competenties die direct verband houden met het begrijpen, beïnvloeden e
optimaliseren van natuurwetenschappelijke processen (Smits, Lijnse & Bergen, 2000; Nott,
1996). In Ned
natuurwetenschappelijke vakken in het kader van de Tweede Fase dan ook onder andere de 
volgende “algemene doelstelling” geformuleerd: “Leerlingen verwerven kennis van en inzicht 
in de beginselen van de methoden waarmee binnen de natuurwetenschappen kennis verzam
kan worden en kunnen hun kennis en vaardigheden in deze vakken gebruiken om
kennis op te doen en/of nieuwe vaardigheden te ontwikkelen” (Stuurgroep Profiel Tweed
Fase, 1995).  
De vraag is of bovengenoemde verschuiving ook is doorgedrongen tot de huidige dida
van het “leren onderzoeken” en/of in de ideeën die leerlingen hebben over het hoe en waaro
van practicum en onderzoek in de les. In veel literatuur over leerlingonderzoek wordt het 
leren onderzoeken beschreven in termen van onderzoeksvaardigheden: concrete 
(denk)handelingen die leerlingen worden geacht uit te voeren bij het doorlopen van een 
(natuurwetenschappelijk) onderzoek (Smits, 2003). Over het aanleren van deze vaardigheden 
merkt Lijnse (1994) op dat het bij dit soort (algemene) vaardigheden niet gaat om het 
verwerven ervan (want dat kunnen leerlingen in principe al) maar om het leren inzette
ontwikkelen ervan in steeds meer en complexere contexten waar sprake is van een groter
complexer wordende hoeveelheid kennis. We kunnen hiermee het leren (inzetten en 
ontwikkelen) van vaardigheden niet los zien van de voor het onderzoek benodigde kennis
daarmee niet los van de verschillende soorten (voor)kennis van leerlingen met betrekking tot 
onderzoek doen. Een en ander komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in het PACKS-model 
(Millar, 1998), waarin de samenhang tussen voor natuurwetenschappelijk onderzoek 
benodigde kennis en vaardigheden tot uitdrukking wordt gebracht. Het idee om kennis, 
vaardigheden en ook motivationele aspecten als een samenhangend geheel te beschouwen, 
sluit nauw aan bij momenteel steeds meer in zwang rakende concept “competentie”. Het 
begrip competentie wordt in veel verschillen
veel verschillende manieren g
der Klink & Hendriks, 2001). In de meeste gevallen wordt het begrip competentie 

 te verwijzen naar het geheel 
te beschikken om in bepaalde situa
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problemen te kunnen oplossen. Van Merriënboer, van der Klink en Hendriks benoemden de 

. Ze zijn contextgebonden 
, 

. Ze zijn veranderlijk in de tijd 

. Ze zijn verbonden met activiteiten en/of taken 
5. Leren en ontwikkelen zijn voorw tieverwerving 
. Competenties hebben onderling een bepaalde relatie 

et PACKS-model (zie fig. 2.5) verwijst naar een aantal elementen van wat we 
nderzoekscompetentie zouden kunnen noemen. 

Het PACKS-model 

n 

 met de 

volgende zes kenmerken van competenties: 
1
2. Er is sprake van een ondeelbaar cluster van vaardigheden, kennis, houdingen

eigenschappen en inzichten 
3
4

aarden voor competen
6
 
H
o
 
 

 
 
 
 
 
 
 A Frame 

 
Understanding of the nature and 
purpose of science investigation 

 
 
 
 
 
 

B Substantive science knowledge 
 
Understanding of relevant science 
ideas 

 
 
 
 
 
 
 
 C Manipulative skills 

 
Ability to carry out relevant 
procedures 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.5. Het PACKS-model. Links de vier categorieën van kennis, vaardigheden en inzicht en rechts stadia va
onderzoek. 
 
 
Door Smits (2003) is al gewezen op het belang van de kenniscategorie “understanding of 
empirical evidence”. De kwaliteit van een onderzoek hangt volgens hem nauw samen

D Understanding of empirical 
evidence 
Its nature, and criteria for evaluating 
it 

Given Task 

Task-as -
interpreted 

A set of 
observations or 
measurements 

A stated 
conclusion 

Evaluative 
comments on the 

conclusion(s)

 20
 



 

mate waarin aandacht is besteed aan de begrippen validiteit en betrouwbaarheid. A
voor de evaluatie van het product van een onderzoek (de conclusie) kan niet los worden 
gezien van aandacht voor het verloop van het bijbehorende onderzoeksproces (reflecteren). 
We willen in dit onderzoek, waarin wij ons op het leren leren richten en meer gericht zul
zijn op de leerling dan aan de didactiek, dan ook speciaal aandacht be

andacht 

len 
steden aan de wijze 

aarop en de mate waarin leerlingen  nadenken over hoe een onderzoek is gegaan en hoe het 
 van de leerling als potentiële 

erontwerper van de leeromgeving. Dit zien we in het PACKS-model terug in de 
e 
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n) 
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n te 

 
 toebedeeld bij 

org 

et 
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 krachtige 

eship”. 
t 

ng 
ommunity of 

an werken (bijvoorbeeld de 

w
beter zou kunnen. We zijn al eerder ingegaan op de rol
h
kenniscategorie “understanding of the nature and purpose of science investigation”. Dez
kenniscategorie, die de interpretatie van onderzoekstaken beïnvloedt, krijgt in ons onderzoek
gestalte in de vorm van de ideeën van leerlingen over de inhoud van het domein (leren) 
onderzoek doen en hun eigen doelen met betrekking tot dit domein.  
 
2.4 De rol van de docent bij het leren onderzoeken 
 
Uit het constructivisme voortvloeiende inzichten hebben het afgelopen decennium een 
belangrijke rol gespeeld in het onderzoek naar de didactiek van de natuurwetenschappen
het algemeen en de didactiek van het leren onderzoeken in het bijzonder. Nieuwe studies me
betrekking tot de effecten van interventies gericht op het versterken van de rol van het (lere
onderzoeken door leerlingen laten hoopgevende resultaten zien (Keys & Bryan, 2001). Zo 
leidde invoering van het ThinkerTools inquiry Curriculum (White & Frederiksen, 1998), dat 
voorzag in op onderzoek gebaseerde instructie, tot grote verbeteringen in het begrip dat 
leerlingen hadden van het concept “beweging”. Hoewel er dus door onderzoekers wel degelij
resultaten gevonden zijn die wijzen op positieve effecten van op onderzoek gebaseerde 
vormen van onderwijs, blijken de resultaten van practicumonderwijs in de praktijk tege
vallen, of op zijn minst onduidelijk te zijn (Hodson, 1993; Van den Berg & Buning, 1994; 
Kirschner & Huisman, 1998; Hart, Mulhall, Berry, Loughran & Gunstone, 2000). Eén van de
oorzaken zou kunnen liggen bij de geringe rol die tot heden toe aan leraren is
de herinrichting van het curriculum in de exacte vakken. Voor docenten is het om twee 
redenen lastig onderzoek op een goede manier op het programma te zetten (Hammer, 1995). 
Allereerst is er de spanning tussen aandacht voor leren onderzoeken en de traditionele z
voor voldoende kennis en begrip van de vakinhouden. Bovendien is het voor docenten 
moeilijk te beoordelen wat het doen van onderzoek door leerlingen daadwerkelijk oplevert 
aan leerresultaten. Kyle (1994) merkt op dat er veel is geschreven over hervormingen in h
onderwijs, maar dat de kennis over de rol die docenten kunnen spelen in dit 
hervormingsproces tot nu toe minimaal is. “Leren onderzoeken” betekent zowel leren hoe 
wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan als leren zelf zulk onderzoek te doen (Van Rens & 
Dekkers, 2000). Hoewel deze leerdoelen voor veel docenten altijd al tot de doelen van 
practica behoorden, is volgens auteurs zoals Hodson (1993) en Van den Berg en Giddings 
(1992) in het verleden te ongericht en impliciet aan deze leerdoelen  gewerkt. Zij verwachte
dat de leeropbrengsten beter zullen zijn wanneer gewerkt wordt met onderzoekspractica, 
practica die zijn toegesneden op “leren onderzoeken”. Daarbij is het interessant om aan te 
sluiten bij de inzichten die in de loop der jaren zijn opgebouwd over de zogenaamde
leeromgeving. In het bekende artikel van Collins, Brown en Newman (1989) wordt ingegaan 
op de principes van het onderwijzen en leren dat is gebaseerd op “cognitive apprentic
Het gaat hier om  een soort meester-gezel leren, waarin de docent als model en coach fungeer
en leerlingen begeleidt bij het leren uitvoeren van in complexiteit toenemende authentieke 
taken en problemen. Leerlingen leren door mee te kijken, mee te werken en door de coachi
van de docent. Leerlingen gaan deel uitmaken van (worden ingewijd in) een “c
practice”, een gemeenschap met een bepaalde manier v
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gem e natuurwetenschappen). Een dergelijke leeromgeving is 
“community centered”, dat wil zeggen dat een klas, maar ook een school of zelfs de 
ma
samenwerking en het delen van ervaringen als gemeenschap tot kennis te komen en op deze 
ma r & Bereiter, 1994). Volgens 
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aten van practicumonderwijs in het verleden niet 
omaar meer kunnen worden genegeerd. Hoewel “leren onderzoeken” voor veel docenten 

van) het 
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 stellen  dat er grote verschillen zijn in de manier 
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ate in de 
e Fase en de grotere rol voor vaardigheden in het 

root beroep op 
ompetenties van leraren, anderzijds bieden zij ook tal van nieuwe mogelijkheden voor 

an 

eenschap van onderzoekers in d

atschappij, kan worden gezien als een “learning community”, waarin het doel is om door 

nie  de groei van individuen te ondersteunen (Scardamalia 
ewijks (1993) wordt de kracht van een leeromgeving, en dus ook van een 
e oeksomgeving” bepaald door de mate waarin: “
• de omgeving functioneel is 
• de omgeving uitnodigt tot activiteit 
• de omgeving levensecht is dan wel duidelijk naar een authentiek stukje werkelijkheid

verwijst 
• de omgeving modellen bevat en voorziet in coaching 
• de omgeving de sturing van het leerproces langzamerhand overgeeft aan de leerling

 
Slechts een kleine minderheid van de docenten neemt deel aan projecten waar uitgebreid 
wordt stilgestaan bij de didactiek van het leren onderzoeken, zoals bijvoorbeeld het project 
beschreven door Van Rens en Dekkers (2000). Toch is er met het expliciet noemen van ee
aantal onderzoeksvaardigheden in de examenprogramma’s voor de exacte vakken een situat
ontstaan waarin de tegenvallende result
z
altijd al een doel van hun practicumonderwijs is geweest, worden zij nu pas gedwongen te 
kijken naar hoe het onderzoek doen optimaal geleerd en onderwezen kan worden. Onderzoek 
naar de kennis en opvattingen van docenten op het gebied van (het implementeren 
leren onderzoeken in de klas kan een grote invloed hebben op het onderwijs in de exacte 
vakken: dergelijk onderzoek kan een beeld geven van wat daadwerkelijk op dit gebied ka
worden bereikt op een grotere schaal.  
 
In het onderzoek naar het didactisch handelen en de professionele ontwikkeling van docenten 
is er de laatste jaren betrekkelijk veel aandacht voor de rol van opvattingen van docenten over 
(leren) lesgeven.  Deze opvattingen beïnvloeden de manier waarop zij zich verder 
professioneel ontwikkelen en lesgeven en daarmee ook het leren van leerlingen. Johnston 
(1999) en Samuelowicz en Bain (1992)
waarop leraren hun leerlingen zien. Dit kan variëren van een visie waarbij de leerling word
opgevat als een leeg vat dat door de leraar gevuld moet worden tot een visie op de leerling al
een persoon die verantwoordelijk is voor zijn eigen leerproces. De opvattingen en kennis va
docenten zijn dan ook vitale gegevens die betrokken moeten worden in het onderzoek na
doeltreffendheid van onderzoek van leeromgevingen gericht op het leren onderzoeken (Keys 
& Bryan, 2001) en het onderzoek naar de wijze waarop leerlingen invulling geven aan de
didactiek van het leren onderzoeken.   
Het leren en de professionele ontwikkeling van docenten staan in toenemende m
belangstelling. Innovaties, zoals de Tweed
algemeen en onderzoeksvaardigheden in het bijzonder, doen enerzijds een g
c
professionele ontwikkeling. Kwakman (1999) concludeert dat professionele ontwikkeling v
docenten vertaald kan worden in een viertal “standaarden voor professioneel handelen”: 
1. Zich op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen en inzichten 
2. Deze ontwikkelingen/inzichten toepassen en uitproberen in de (les)praktijk 
3. Reflecteren op het eigen functioneren 
4. Samenwerken met andere docenten in het kader van beleid en praktijk. 
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Deze standaarden fungeren als uitgangspunt voor het exploratieve onderzoek dat we in het 
kader van deze dissertatie hebben uitgevoerd naar de ideeën van docenten over de didactiek 
van het leren onderzoeken en de wijze waarop docenten proberen of hebben gepro
eigen kennis en vaardigheden op dit terrein te vergroten. Kwakman concludeert in haa

beerd hun 
r 

nderzoek : “Indien de empirische resultaten kritisch worden vergeleken met de theoretische 
centen, blijken zowel met betrekking tot de variëteit en 

equentie van activiteiten als met betrekking tot de functie van diverse manieren van leren, 

trekking tot het domein leren onderzoeken een 
elangrijke rol speelt bij het leren in dit domein. Zoals al eerder vermeld ligt het accent in 

dez
tussen 
asp n 
leerling
komen we de vragen die we hopen 
te b
 

 
zonder? 

2.  tussen derde, vierde en vijfdejaars vwo leerlingen en 

 

4. Welke relaties zijn er tussen enerzijds leerconcepties en doeloriëntaties en anderzijds 

p voor 
 het kader van het profielwerkstuk mogen kiezen? 

6. Welke opvattingen hebben docenten over het begeleiden van leerlingen bij het doen 
van onderzoek en hoe kan hun didactisch handelen worden gekarakteriseerd? 

 
In het volgende hoofdstuk gaan we over tot de beantwoording van de onderzoeksvragen. De 
eerste drie vragen staan centraal in dit hoofdstuk, waar de resultaten van twee onderzoeken, 
waarin gebruik is gemaakt van vragenlijsten die zijn afgenomen onder vwo leerlingen, 
worden gepresenteerd.  

o
inzichten omtrent het leren van do
fr
theorie en empirie niet met elkaar in overeenstemming.” In ons oriënterende onderzoek naar 
opvattingen van docenten hopen wij aanwijzingen te krijgen of deze algemene conclusie ook 
geldt met betrekking tot de wijze waarop docenten proberen hun eigen kennis en 
vaardigheden op het gebied van de didactiek van het leren onderzoeken te vergroten. 
 
2.5 Onderzoeksvraagstellingen 
 
Samenvattend kunnen we uit het voorgaande concluderen dat het persoonlijke referentiekader 
van leerlingen, maar ook van docenten, met be
b

e dissertatie op Individuele Leertheorieën van leerlingen en de verschillen die er zijn 
leerlingen met betrekking tot deze theorieën. Ook willen we nagaan hoe enkele 

ecten van de Individuele Leertheorieën hun uitwerking hebben op het leergedrag va
en. In een verkennend onderzoek willen we ook de ideeën van docenten aan bod laten 

. Vanuit de hierboven theoretische achtergrond formuleren 
eantwoorden in deze dissertatie als volgt: 

1. Wat voor opvattingen hebben leerlingen over leren in het algemeen en de inhoud en de
doelen van het onderwijs in het domein “leren onderzoeken” in het bij
Welke verschillen zijn er
mannelijke en vrouwelijke leerlingen met betrekking tot (aspecten van) de Individuele 
Leertheorieën op het terrein van het (leren) onderzoeken? 

3. Hoe hangen de verschillende aspecten van deze Individuele Leertheorieën met elkaar
samen? 

leeractiviteiten en  leerresultaten van leerlingen bij het uitvoeren van 
onderzoeksopdrachten? 

5. Door welke motieven laten leerlingen zich leiden wanneer zij zelf een onderwer
hun onderzoek in
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Hoofdstuk 3 
 
 
Aspecten van de Individuele Leertheorie bij het (leren) onderzoeken in de 
natuurwetenschappelijke vakken 
 
 
3.1 Inleiding 
 
In hoofdstuk 2 hebben we betoogd dat de percepties die leerlingen  hebben van de 
leeromgeving waarin het leren plaatsvindt een belangrijke invloed hebben op de 
leeractiviteiten die zij ontplooien en daarmee op de leerresultaten die worden behaald. Er is 
dus sprake van een indirect effect van de leeromgeving op de kennis en de vaardigheden die 
leerlingen verwerven (Entwistle, 1987). De manier waarop lerenden leersituaties tegemoet 
treden en daarmee de leeractiviteiten die leerlingen uitvoeren worden in belangrijke mate 
beïnvloed door de Individuele Leertheorieën van leerlingen. Het begrip Individuele 
Leertheorie (ILT) verwijst naar het geheel van de concepties, ideeën en meningen van een 
individu met betrekking tot het leren in een bepaald domein. Zoals al in hoofdstuk 2 vermeld, 
bestaat deze Individuele Leertheorie uit de volgende aspecten (zie ook Van der Sanden, 
1997): 
 

1. Leerconcepties en geprefereerde leersituaties: ideeën over leren in het algemeen en 
over leren in een bepaald domein, geprefereerde leeractiviteiten, alsmede ideeën over 
de rol van derden in het eigen leerproces   

2. Persoonlijke doelen en doeloriëntaties  
3. Subjectieve competenties  
4. Epistemologische opvattingen  
5. Preconcepties over de inhoud van het domein  

 
Er zijn verschillende pogingen gedaan (Vermunt, 1992; Köller, 2000; Schommer, 1990; 
Schommer, Calvert, Garlietti & Bajaj, 1997) om verbanden te leggen tussen aspecten van 
deze Individuele Leertheorie (ILT) en de leeractiviteiten die leerlingen uitvoeren. Zo vond 
Vermunt (1992) dat het gebruik van zelfgestuurde en extern gestuurde leerstrategieën voor het 
grootste deel wordt verklaard door de leerconcepties van studenten. De kwaliteit van 
leerresultaten is op haar beurt weer sterk afhankelijk van de specifieke leeractiviteiten die in 
een leerproces naar voren komen (zie bijvoorbeeld Trigwell & Prosser, 1991; VanderStoep, 
Pintrich & Fagerlin, 1996). Interessant in dit verband is het al eerder aangehaalde onderzoek 
van Ng en Bereiter (1991) die relaties vonden tussen doeloriëntaties, leeractiviteiten en 
leerresultaten. Kennis van de Individuele Leertheorieën van leerlingen kan dus van groot 
belang zijn om (verschillen in) de leeractiviteiten en de leerresultaten van leerlingen te 
verklaren. In het verleden is reeds onderzoek gedaan naar de aspecten van de ILT bij het leren 
op school in het algemeen, alsmede bij leren in de verschillende natuurwetenschappelijke 
vakken (bijvoorbeeld Hammer, 1994). De bevindingen uit deze studies zijn echter niet zonder 
meer te extrapoleren naar het domein leren onderzoeken en, met name, het leren onderzoeken 
op het terrein van de natuurwetenschappelijke vakken. Het domein leren onderzoeken neemt 
om een aantal redenen een aparte plaats in: ten eerste omdat het niet om een welomschreven 
kennisdomein gaat, maar een complexe vaardigheid betreft, ten tweede omdat de 
leeromgeving, waarin het zelf uitvoeren van onderzoek of onderdelen daarvan centraal staat, 
nogal afwijkt van het traditionele “schoolse” leren. Om meer zicht te krijgen op de aard van 
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de Individuele Leertheorieën van leerlingen met betrekking tot het domein “(leren) 
onderzoeken in de natuurwetenschappen” hebben we een aantal leerlingen van verschillende 
scholen vragenlijsten voorgelegd die betrekking hadden op aspecten van Individuele 
Leertheorieën. De opzet en resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd in dit 
hoofdstuk. We beoogden met dit onderzoek tevens een meetinstrument te construeren, 
waarvan we in volgende onderzoeken gebruik zouden kunnen maken. 
 
3.1.1 Onderzoeksvragen 
 
De volgende drie vragen stonden centraal in dit eerste onderzoek: 
 

1. Wat voor beeld hebben vwo-leerlingen van de inhoud en de doelen van het onderwijs 
in het domein “leren onderzoeken in de natuurwetenschappen”? 

2. Welke verschillen zijn er tussen vwo-leerlingen met betrekking tot een aantal aspecten 
van de Individuele Leertheorie, zowel op het terrein van het leren op school in het 
algemeen als op het terrein van het (leren) onderzoeken? Welke verschillen ten 
aanzien van (aspecten van) de Individuele Leertheorieën zijn er tussen leerlingen uit 
derde, vierde en vijfde klassen, tussen mannelijke en vrouwelijke leerlingen en tussen 
leerlingen van verschillende scholen? 

3. Hoe hangen de verschillende aspecten van deze op leren onderzoeken betrekking 
hebbende Individuele Leertheorieën met elkaar samen? 

 
Ten behoeve van het onderzoek hebben we deze vragen verbijzonderd in een aantal 
deelvragen, waarbij zowel algemene als domeinspecifieke aspecten van de ILT aan bod 
komen. Zo hebben we leerlingen allereerst gevraagd naar hun opvattingen over leren en hun 
doeloriëntaties bij het leren op school en vervolgens naar hun ideeën over de inhoud van het 
domein “onderzoeken in de exacte vakken” en hun doeloriëntaties bij het doen van onderzoek 
en/of practicum op school. Om de betekenis van de antwoorden van een leerling op vragen 
over de inhoud en aard van het domein onderzoeken op waarde te kunnen schatten moeten we 
eerst weten wat deze leerling eigenlijk onder onderzoeken verstaat. We willen ons daarbij wel 
beperken tot het onderzoeken in de Natuurwetenschappelijke vakken in de Tweede Fase. Wij 
hebben daarom geprobeerd de leerling bij dit onderzoek dan ook vooral te laten denken aan de 
practica en onderzoeken zoals deze op een school voor voortgezet onderwijs plaatsvinden.  
 
3.2 Methode 
 
Om inzicht te krijgen in de Individuele Leertheorieën van leerlingen, hebben we twee 
vragenlijsten opgesteld. De eerste lijst had betrekking op de algemene aspecten van de 
Individuele Leertheorie, de tweede vragenlijst was toegespitst op het domein “(leren) 
onderzoeken in de exacte vakken”. De leerlingen uit de klassen 3, 4 en 5 van het vwo die aan 
dit onderzoek hebben meegedaan, hadden allemaal al enige ervaring met onderzoek en/of 
praktische opdrachten. Onder andere naar aanleiding van deze ervaringen heeft elke leerling 
kennis opgebouwd over onderzoek en/of practicum en de leeromgeving(en) waarin hij/zij met 
dit domein is geconfronteerd. 
 
3.2.1 Opzet 
 
Het onderzoek bestond uit twee fasen. In Fase 1 is een aantal aspecten van de Individuele 
leertheorie van de leerlingen geïnventariseerd met betrekking tot leren in algemene zin. In 
deze eerste vragenlijst is gevraagd naar leeropvattingen, kennisopvattingen en motivatie en 
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doeloriëntatie. Deze enquête is afgenomen bij vwo-leerlingen aan het einde van het derde, 
vierde en vijfde leerjaar. In Fase 2 van het eerste onderzoek is gekeken naar de opvattingen 
van leerlingen over onderzoeken, hun motivatie en doeloriëntatie met betrekking tot het 
domein “onderzoeken in de exacte vakken” en de opvattingen van leerlingen over hun eigen 
competenties met betrekking tot onderzoeken. De vragenlijsten behorend bij Fase 2 zijn 
enkele maanden na Fase 1 afgenomen. 
 
3.2.2 Participanten 
 
Fase 1  
De vragenlijsten uit Fase 1 zijn afgenomen bij leerlingen uit alle profielen in de klassen 3, 4 
en 5 VWO. Van de 380 participanten bij Fase 1 was 54,3 % vrouw en 45,7 % man. De 3 
deelnemende scholen leverden respectievelijk 34 %, 29,5 % en 36,4 % van de participanten. 
 
Fase 2 
De vragenlijsten uit Fase 2, toegespitst op het domein “onderzoeken in de exacte vakken”, 
zijn afgenomen bij leerlingen die het profiel Natuur en Techniek of het profiel Natuur en 
Gezondheid hebben gekozen. Het betrof leerlingen uit de klassen 3, 4 en 5 VWO1 die eerder 
al hadden deelgenomen aan Fase 1. Van de 170 participanten was 47,6 % vrouw en 52,4 % 
man. De 3 deelnemende scholen leverden respectievelijk 49,3 %, 34,8 % en 15,9 % van de 
participanten. 
 
3.2.3 Materialen 
 
Allereerst zijn instrumenten voor het in kaart brengen van de verschillende aspecten van de 
Individuele Leertheorie ontwikkeld. De vragenlijsten die zijn gebruikt in  Fase 1 bestonden uit 
gesloten vragen, de in Fase 2 gebruikte vragenlijsten omvatten zowel open als gesloten 
vragen. De gesloten vragen zijn gedeeltelijk gebaseerd op versies van al eerder gebruikte 
meetinstrumenten, die aangepast zijn voor de doelgroep en (met name in Fase 2) het domein. 
Er zijn pilot studies en interviews uitgevoerd bij aankomend studenten van de TU-Eindhoven 
en bij vwo leerlingen van twee scholen in Noord-Brabant. Ook zijn er interviews gehouden 
met docenten in opleiding (dio’s) van de TULO in Eindhoven over de inhoud, de doelen en de 
didactiek van het onderwijs in het domein “leren onderzoeken”. Naar aanleiding van 
bevindingen uit de pilot studies en de interviews zijn enkele aanpassingen in de vragenlijsten 
doorgevoerd. Zo bleek uit de pilot studie aan één van de twee scholen, waar 32 leerlingen uit 
4 en 5 vwo de eerste versie van de vragenlijsten behorend bij Fase 1 hebben ingevuld, dat 
leerlingen nagenoeg alle mogelijke leeractiviteiten als nuttig beoordeelden. Het was daardoor 
niet mogelijk op basis van deze vragenlijst een onderscheid te maken tussen leerlingen met 
een meer reproductieve dan wel een meer constructivistische visie op leren. Daarom is 
besloten in het vervolg de leerlingen steeds een keuze te laten maken tussen een 
zelfgestuurde, construerende aanpak en een meer extern gestuurde, reproductieve benadering. 
Ook bleek dat leerlingen zeer uiteenlopende ideeën hadden over wat onderzoeken was, 
wanneer de context niet duidelijk was. Hun beeld was sterk afhankelijk van de context die zij 
ter plekke kozen: onderzoek op school of in het bedrijfsleven, technisch of sociaal 
wetenschappelijk onderzoek, enzovoorts. Omdat wij vooral geïnteresseerd waren in het 
“onderzoek doen” met betrekking tot de exacte vakken in de Tweede Fase, hebben wij ervoor 
gekozen deze context in het vervolg van het onderzoek aan de leerlingen expliciet te 

                                                           
1 Bij één school zijn de vragenlijsten behorende bij Fase 2 pas na de zomervakantie afgenomen, het betrof in dit 
geval dus feitelijk leerlingen uit 4, 5 en 6 vwo. 
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presenteren. Hieronder gaan we specifiek in op de meetinstrumenten die we in de 
verschillende fasen van het onderzoek hebben gebruikt.  
 
Fase 1 
 
Leerconcepties 
De lijst met leerconcepties is geïnspireerd door het onderdeel “studieopvattingen” uit de ILS 
voor het hoger onderwijs van Vermunt en Van Rijswijk (1987). De leeropvattingen zijn 
gemeten door 17 maal 2 uitspraken tegenover elkaar te zetten, waarvan er één steeds duidelijk 
wees op een constructivistische visie, terwijl de ander beter paste in een reproductieve visie 
op leren. Zo werd bijvoorbeeld de uitspraak: “Bij opgaven en opdrachten heb ik het liefst dat 
me precies verteld wordt wat ik moet doen” geplaatst tegenover de uitspraak: “Bij opgaven en 
opdrachten heb ik het liefst dat ik zelf kan uitzoeken wat ik moet doen”.  De leerlingen 
konden op een 5-puntsschaal aangeven in welke uitspraak zij zich het beste konden vinden.   
 
Motivatie en Doeloriëntatie 
Motivatie en doeloriëntatie zijn gemeten met behulp van een Likert schaal met 5 
antwoordalternatieven, variërend van “helemaal mee oneens” tot “helemaal mee eens”. De 
uitspraken vormden iedere keer het einde van de zin: “Ik voel me als leerling echt geslaagd 
als...”, bijvoorbeeld : “Ik voel me als leerling echt geslaagd als... ...ik betere cijfers haal dan 
anderen”. De items van het onderdeel Motivatie en Oriëntatie zijn gebaseerd op vragenlijsten 
ontwikkeld door Vermetten (1999), Duda & Nicholls (1992) en Nicholls (1989). De 
dimensies “Ego oriëntatie”, “Ontwikkeling van competenties” en “Competenties verwerven 
door hard werken” zijn naar voren gekomen in studies van Duda en Nicholls (1992), Midgley, 
Kaplan, Middleton, Maehr, Urdan, Anderman, Anderman & Roeser (1998) en Vermetten 
(1999). In het onderzoek van Ng en Bereiter (1991) kwam onder andere de doeloriëntatie 
“Task completion” naar voren, die mogelijk ook bij onderzoeken een rol speelt, omdat bij het 
leren in dit domein vaak sprake is van een concrete opdracht (task) die door de leerling 
vervuld moet worden.  
Een aantal van de  activiteiten die een leerling uitvoert bij het (leren) onderzoeken zijn voor 
anderen, zoals de docent, zichtbaar en vinden meestal in de nabije omgeving van klasgenoten 
plaats. Sommige leerlingen gaven bovendien in de eerder genoemde interviews aan zich niet 
op hun gemak te voelen bij het werken met computers en andere (meet)apparatuur. Wij 
verwachtten daarom dat het willen verbergen van fouten of onhandigheden voor sommige 
leerlingen een belangrijke rol zou kunnen spelen bij het (leren) onderzoeken. Dit alles bracht 
ons tot een theoretisch model waarin we uitgaan van de volgende 6 dimensies: 
 

1. Ego oriëntatie 
2. Ontwikkeling van competenties 
3. Taak vermijding 
4. Taak afronding 
5. Verbergen van fouten 
6. Competentie verwerven door hard werken 

 
Epistemologische opvattingen 
De lijst van epistemologische opvattingen is grotendeels gebaseerd op de “high school” versie 
van de epistemologische vragenlijst van Schommer (1990). Een enkele uitspraak, zoals 
bijvoorbeeld “niets is zeker, behalve  dood en belastingen” achtten wij minder geschikt voor 
Nederlandse leerlingen en is geschrapt. De vragenlijst van Schommer gaat uit van 5 
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dimensies. Uitgaande van deze 5 dimensies hebben we vijf sets met items, verwijzend naar 
twee tegenover elkaar staande epistemologische overtuigingen geformuleerd: 
 

1. Zekerheid van kennis (zeker – onzeker) 
2. Structuur van kennis (simpel – complex) 
3. Bron van kennis (autoriteit – zelf) 
4. Controle over het kennisverwervingsproces (aangeboren – te leren) 
5. Snelheid van kennisverwerving (snel – langzaam) 

 
De door ons gebruikte lijst bevatte 34 items, gebaseerd op deze dimensies. Evenals bij de 
gebruikte leerconceptie vragenlijst bestond een item uit twee tegenover elkaar geplaatste 
uitspraken, waarbij de leerling wederom op een 5-puntsschaal diende aan te geven in welke 
uitspraak hij zich het beste kon vinden. Zo stond de uitspraak “je kan bijna alles geloven wat 
je leest” tegenover de uitspraak “Veel van wat je leest klopt niet helemaal”.  
 
Fase 2 
 
Leerlingbeelden van onderzoek; preconcepties over de inhoud van het domein  
De vragenlijst die we hebben gebruikt om informatie over deze onderzoeksvariabelen te 
verkrijgen omvatte twee gedeelten. In het eerste gedeelte is aan de leerlingen gevraagd om in 
hun eigen woorden op te schrijven wat zij verstaan onder onderzoeken, welke woorden bij 
hen opkomen als ze het woord “onderzoeken” horen of lezen en welke activiteiten volgens 
hen bij onderzoeken horen. In het tweede gedeelte werden aan hen twee vragenlijsten over 
onderzoeksvaardigheden voorgelegd. De Stuurgroep Profiel Tweede Fase Voortgezet 
Onderwijs (1994) noemt een aantal onderzoeks- of practicumvaardigheden die de leerlingen 
aan het einde van het vwo dienen te beheersen. We hebben aan deze lijst nog enkele 
(metacognitieve) vaardigheden toegevoegd  die we zelf in het kader van het “leren leren” 
wenselijk achten, zoals bijvoorbeeld “Nagaan hoe het onderzoek is gegaan en hoe het beter 
zou kunnen”. Ook zijn er enkele vaardigheden toegevoegd die kunnen wijzen op 
misconcepties van leerlingen met betrekking tot onderzoeken (bijvoorbeeld: onderzoeken is 
het behalen van resultaten die overeen komen met de theorie). De resulterende lijst met 19 
vaardigheden hebben wij twee maal aan de leerlingen voorgelegd: eerst met de vraag hoe 
belangrijk zij deze vaardigheden voor zichzelf vonden en vervolgens met de vraag hoe 
belangrijk zij deze vaardigheden vonden voor een onderzoeker. Er is een Likert schaal met 5 
antwoordalternatieven, variërend van “nauwelijks van belang” tot “zeer belangrijk”, gebruikt. 
 
Subjectieve competenties 
De hierboven genoemde lijst met vaardigheden is nogmaals aan de leerlingen voorgelegd. 
Aan de leerlingen is gevraagd een oordeel te geven over de mate waarin zij deze vaardigheden 
beheersten. Dit is wederom gebeurd met behulp van een Likert schaal met 5 
antwoordalternatieven, dit maal variërend van “nauwelijks” tot “zeer goed”.  
 
Motivatie en Doeloriëntatie bij het doen van onderzoek 
Motivatie en doeloriëntatie zijn opnieuw gemeten met behulp van een Likert schaal met 5 
antwoordalternatieven, variërend van “helemaal mee oneens” tot “helemaal mee eens”. De 
uitspraken waren nu echter in een context van “onderzoek doen” geplaatst en vormden iedere 
keer het einde van de zin: “Ik voel me als leerling echt geslaagd als...”, bijvoorbeeld: “Ik voel 
me als leerling echt geslaagd als... ...ik eindelijk een moeilijke opstelling goed kan bouwen”. 
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3.2.4 Procedure 
 
Het invullen van de vragenlijsten behorende bij Fase 1 moest door de leerlingen binnen één 
lesuur (50 minuten) gedaan worden. Aan de leerlingen werd gevraagd de vragenlijsten 
individueel en in de juiste volgorde (zonder terug te bladeren) in te vullen. Zowel de 
onderzoeker als een docent waren de gehele tijd aanwezig. De vragenlijst behorende bij Fase 
2 werd 8-10 weken na Fase 1 afgenomen. Dit gebeurde binnen een half lesuur. Ook nu waren 
zowel onderzoeker als docent de gehele tijd aanwezig. De leerlingen mochten naar keuze hun 
echte naam of een schuilnaam invullen, zodat een complete set van vragenlijsten van de 
betreffende leerling bij elkaar gezocht kon worden, zonder dat de leerlingen gedwongen 
waren hun anonimiteit op te geven. De leerlingen hebben geen feedback op hun antwoorden 
ontvangen. 
 
3.2.5 Analyse van de data 
 
De statistische analyses van de data die verzameld zijn in Fase 1 zijn uitgevoerd op de 
gegevens van alle leerlingen die de lijsten compleet en op het oog serieus hadden ingevuld. 
Het ging hier om 358 vragenlijsten. De antwoorden op de open vragen zijn handmatig 
gecategoriseerd. Om de onderliggende structuur van de vragenlijsten met betrekking tot de 
leerconcepties en de epistemologische opvattingen te bepalen zijn principale componenten 
analyses gedaan, zowel met varimax als met verschillende oblimin rotaties. In alle onderdelen 
van de vragenlijst zijn items verwijderd. Deze items laadden in de meeste gevallen even hoog 
op verschillende factoren en bleken bij nadere bestudering teveel aanleiding te geven tot 
“sociaal wenselijke” antwoorden. Bij de analyse van de gegevens met betrekking tot het 
onderdeel motivatie en oriëntatie is de betrouwbaarheid van het theoretische model getoetst 
door middel van betrouwbaarheidsanalyses. Bij de analyses van de vragenlijsten van Fase 2 
zijn betrouwbaarheids- en principale componenten analyses gedaan, in het laatste geval zowel 
met varimax als met verschillende oblimin rotaties. De antwoorden van de leerlingen op de 
open vragen zijn handmatig op fenomenografische wijze geanalyseerd. 
 
3.3 Resultaten 
 
3.3.1 Resultaten Fase 1 
 
Leerconcepties 
Op basis van inspectie van frequentieverdelingen van de zeventien items is gebleken dat vier 
items niet normaal verdeeld waren. Deze items zijn daarom niet gebruikt in verdere analyses. 
Uit principale componenten – en betrouwbaarheidsanalyses bleek vervolgens dat uit alle 
dertien overgebleven items één variabele kon worden geconstrueerd, die aangeeft in hoeverre 
de leerling een constructivistische leeropvatting heeft; in hoeverre hij van mening is dat 
kennis langzaam wordt opgebouwd en hijzelf daarbij een actieve rol moet vervullen. Deze 
variabele is berekend door voor elke leerling het gemiddelde te berekenen over de dertien 
overgebleven leerconceptie items. De Cronbach alpha is bepaald als maat voor de interne 
betrouwbaarheid. Deze bedroeg 0.70 (zie tabel 3.1).  
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Tabel 3.1 Descriptieve gegevens van de variabele “constructivistische leeropvatting” 
Factor 
Aantal items (n) 
Cronbach’s Alpha (α) 

Omschrijving Voorbeeld items 

Constructief leren 
n = 13  
α = .70 
 

Kennis wordt langzaam 
opgebouwd, verantwoordelijkheid 
ligt bij de lerende 

“Het is belangrijk dat leerlingen 
zoeken naar verbanden in de 
leerstof”  vs.  “Het is belangrijk dat 
leraren de verbanden in de leerstof 
aangeven” 

 
 
In tabel 3.2 is een overzicht opgenomen van de itemgemiddelden en de itemtotaal correlaties. 
 
 
Tabel 3.2 Gemiddelden en item-totaalcorrelaties betreffende de 13 items van de leerconceptie vragenlijst (1 = 
eens met linker stelling, 5 = eens met rechter stelling) 
 Gem. 

(Sd) 
 Itemtotcor. 

Leraren moeten voorbeelden geven van de 
leerstof, dat helpt de leerlingen bij het leren. 

2.13 (.93) Leerlingen moeten zelf voorbeelden 
bedenken bij de leerstof, dat helpt bij het 
leren. 

.16 

Op school gaat het er vooral om dat je 
probeert de leerstof te onthouden. 

2.23 (1.06) Op school gaat het er vooral om dat je 
probeert de leerstof leuk te vinden. 

.32 

Het lijkt mij goed dat leraren bij hun lessen 
aangeven wat belangrijk is voor het 
proefwerk. 

2.40 (1.19) Het lijkt mij goed dat leraren bij hun lessen 
aangeven hoe je de stof zou kunnen 
bestuderen. 

.36 

Bij opgaven en opdrachten heb ik het liefst dat 
me precies verteld wordt wat ik moet doen. 

2.67 (1.14) Bij opgaven en opdrachten heb ik het liefst 
dat ik zelf kan uitzoeken wat ik moet doen. 

.35 

Je kunt je maar beter beperken tot de boeken 
die je over een bepaald onderwerp opkrijgt. 

2.70 (1.12) Je kunt beter zelf op onderzoek uitgaan om te 
kijken wat er over een bepaald onderwerp is 
geschreven. 

.31 

De leraar moet duidelijk aangeven welke 
leerstof belangrijk en welke minder belangrijk 
is. 

2.73 (1.26) Het is belangrijk dat ik zelf naga welke 
leerstof belangrijk en welke leerstof minder 
belangrijk is. 

.33 

Het is het beste als leraren de lessen  
voorbereiden en leerlingen het op zich af laten 
komen. 

2.77 (1.22) Het is het beste als leerlingen de lessen 
voorbereiden en leraren hierop inspelen. 

.31 

Een goede leraar geeft veel vragen en opgaven 
om te toetsen of leerlingen de stof beheersen.  

2.79 (1.20) Een goede leraar stimuleert leerlingen om 
vragen en opgaven te bedenken waarmee zij 
zelf kunnen nagaan of ze de stof beheersen. 

.52 

Voor uitleg over een stuk leerstof dat je niet 
begrijpt is het beter om je te beperken tot het 
boek dat op school gebruikt wordt. 

3.00 (1.28) Voor uitleg over een stuk leerstof dat je niet 
begrijpt is het beter om ook andere boeken te 
raadplegen. 

.46 

Het is belangrijk dat leraren de verbanden in 
de leerstof aangeven. 

3.19 (1.09) Het is belangrijk dat leerlingen zoeken naar 
verbanden in de studiestof. 

.22 

Om te leren is het nodig samenvattingen van 
de leerstof in het boek goed te onthouden. 

3.38 (1.26) Om te leren is het nodig zelf samenvattingen 
te maken van de leerstof. 

.35 

Het is belangrijk dat ik leer zo snel mogelijk 
de oplossing voor een bepaald probleem te 
vinden. 

3.41 (1.10) Het is belangrijk dat ik leer een bepaald 
probleem van verschillende kanten te 
benaderen. 

.11 

Op school gaat het er vooral om dat leerlingen 
de stof die wordt aangeboden kunnen 
navertellen. 

3.81 (1.06) Op school gaat het er vooral om dat 
leerlingen de stof die wordt aangeboden zelf 
verwerken. 

.39 

 
 
Vervolgens is met behulp van variantie-analyses nagegaan of er relaties waren tussen de 
leeropvatting en respectievelijk het geslacht, het vakkenpakket (wel of geen exacte vakken) 
het leerjaar en de school (zie tabel 3.3). Er blijkt sprake te zijn van een verband tussen de 
leeropvatting en het geslacht. De meisjes scoorden hoger dan de jongens. Ook tussen de 
leeropvatting en het leerjaar is een verband gevonden. Een Tukey HSD test wees uit dat 
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vierde en vijfdeklassen significant van elkaar verschilden. Leerlingen in de hoogste (vijfde) 
klassen geven blijk van de meest constructivistische leeropvatting; bij leerlingen in de vierde 
klas is sprake van een minder constructivistische leeropvatting. Tussen de drie verschillende 
scholen en tussen leerlingen met of zonder exacte vakken in hun pakket/profiel zijn geen 
significante verschillen gevonden. Hierbij moet worden opgemerkt dat het kiezen van een 
profiel vaak pas in de loop van klas vijf plaatsvindt. De belangrijkste resultaten van de 
variantie-analyses zijn weergegeven in tabel 3.3. 
 
 
Tabel 3.3 Leeropvattingen: verschillen tussen jongens en meisjes; respectievelijk tussen de klassen 3, 4 en 5 vwo 

 n Gemiddelde Standaarddeviatie F P 
Totaal 358 3.07 .46   
Jongens 156 3.00 .45 7.68 .006**

Meisjes 194 3.14 .45   
      
Klas 3 125 3.09 .41 4.92 .008**

Klas 4 127 2.99 .45   
Klas 5 96 3.18 .50   
**Significant op 0.01 niveau 
 
 
Opvallend is verder dat leerlingen de docent een belangrijke rol toekennen bij de sturing van 
het leerproces. Zo verwachten veel leerlingen dat de docent:  

• aangeeft wat belangrijk is (voor het proefwerk) 
• de leerlingen precies vertelt wat ze moeten doen 

 
Motivatie en Doeloriëntatie  
Op de gegevens van de motivatie- en doeloriëntatie-items zijn betrouwbaarheidsanalyses 
gedaan met de bedoeling de betrouwbaarheid van de in het theoretische model veronderstelde 
variabelen vast te stellen. Vijf van de zes dimensies bleken een goede betrouwbaarheid te 
hebben. Alleen de motivatiefactor “proberen fouten te verbergen” kwam minder duidelijk 
naar voren. De betrouwbaarheid van deze schaal was .55. Voor de andere motivatie factoren 
varieerde Cronbach’s alpha berekend tussen de .77 en .89. We hebben voor elk van de vijf 
nieuwe variabelen de gemiddelde score op de daarop betrekking hebbende items berekend. In 
tabel 3.4 zijn de gevonden dimensies (Ego oriëntatie, Ontwikkelen van competenties, Taak 
vermijding, Taak afronding en Competentie verwerven door hard werken) weergegeven.  
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Tabel 3.4 Motivatie- en doeloriëntatiedimensies 
Dimensie 
Aantal items (n) 
Cronbach’s Alpha (α) 

Omschrijving Voorbeeld item 

Ego oriëntatie 
n = 7; α = .89 
 

Laten zien dat je beter bent dan 
anderen 

... ik hogere cijfers haal dan 
anderen 

Ontwikkeling competentie 
n = 5; α = .78 
 

Iets leren, jezelf verbeteren ... ik iets interessants leer 

Werk vermijden 
n = 5; α = .84 
 

Zo min mogelijk inspanning 
leveren 

... ik weinig hoef te doen 

Taak afronden 
n = 4; α = .80 
 

Een opgegeven taak afronden ... ik het opgegeven werk af heb 

Verwerving competenties door 
hard werken 
n = 3; α = .77 

Competentie verwerven door hard 
te werken 

... ik echt hard werk 

 
 
In tabel 3.5 is te zien dat van deze vijf factoren het ontwikkelen van de competentie en het 
verwerven van de competenties door hard te werken de belangrijkste doelen waren voor 
leerlingen. Taakvermijding en Taak afronden scoorden echter niet veel lager. Ego oriëntatie 
was weliswaar het minst belangrijk, maar ook daar werd door leerlingen nog behoorlijk hoog 
op gescoord.  
 
 
Tabel 3.5 Descriptieve gegevens betreffende de verschillende soorten motivatie 
Dimensie Gemiddelde  Standaarddeviatie 
Ontwikkeling competentie 3.61 .71 
Verwerving competenties door 
hard werken 

3.60 .87 

Werk vermijden 3.54 .81 
Taak afronden 3.46 .81 
Ego oriëntatie 3.06 .91 
 
 
Op de motivatiedimensie Ontwikkeling van competenties werd het hoogst gescoord door de 
leerlingen uit de vijfde klas, het minst hoog door de leerlingen uit de vierde klas (p=.05). 
Jongens scoren hoger dan meisjes op de motivatiedimensie Taak vermijden (p=.003) en lager 
op de motivatiedimensie Verwerven van competenties door hard werken (p=.001). Op deze 
laatste dimensie scoorde één van de scholen ook significant hoger dan de andere twee 
(p=.006). 
 
Epistemologische opvattingen 
Door middel van principale componenten analyse is geprobeerd te bepalen welke 
factorstructuur ten grondslag ligt aan de correlaties tussen de 34 items van de gebruikte 
vragenlijst. Nagegaan is hoeveel en welke factoren daarbij een rol spelen en in hoeverre deze 
factoren corresponderen met de door Schommer (1990) gevonden factoren. Alle 34 items zijn 
gebruikt als variabelen in deze analyse. Het scree plot en het gebruikte theoretische model 
waren beide aanleiding om eerst te kijken naar een oplossing met 5 factoren. We hebben 
daarbij in eerste instantie voor een varimax rotatie gekozen. Vervolgens hebben we de scores 
op de nieuwe variabelen bepaald door het gemiddelde te berekenen over de items die een 

 33
 



 

factorlading van tenminste .4 hadden. Deze vijf nieuw geconstrueerde factoren bleken echter 
lage interne betrouwbaarheden te hebben; respectievelijk .61, .62, .53, .57 en .38. Gebruik van 
diverse oblimin rotaties bleek geen betere resultaten op te leveren. We besloten daarom de 
mogelijkheid van 3 factoren verder te bestuderen. Bij een drie factoren oplossing blijken de 
items op enigszins andere factoren te laden dan het theoretische model veronderstelt. Dit zien 
we terug in tabel 3.6. Uit onze resultaten blijkt dat ideeën over de snelheid van 
kennisverwerving  verweven zijn met ideeën over de controle over het 
kennisverwervingsproces en ideeën over de zekerheid van kennis met ideeën over de bron van 
kennis. De scores op de nieuwe variabelen zijn berekend door het gemiddelde te nemen van 
de items met een factorlading van tenminste .4 (de vet gedrukte items in tabel 3.6). De interne 
betrouwbaarheid van de drie aangetroffen factoren is echter nog altijd  betrekkelijk laag.  
 
 
Tabel 3.6 Aangetroffen epistemologische dimensies 
Fac I item nr. Fac S Voorbeeld item(s) Gem 

(Sd) 
n α 

ko34 4 3.62  
ko30 4 (.59) 
ko45 5  
ko39 5  
ko19 2  
ko50 5  
ko31 5  
ko47 4  
ko32   
ko24   
ko37   
ko44   
ko26   

Als je veel tijd 
besteed aan leren 
(leren) lukt het wel. 

ko25  

“Op school zou meer 
aandacht besteed mogen 
worden aan hoe je moet 
leren.” 
 
“Leren is een langzaam 
proces van het opbouwen 
van kennis.” 

 

8 .68 

Fac II item nr. Fac S Voorbeeld item(s)  n α 
ko20 1 2.99 
ko48 1 (.60) 
ko18 1  
ko41 3  
ko46 1  
ko35 1  
ko51 3  
ko40   
ko23   
ko33   

Kennis is onzeker; 
je kan niet zonder 
meer op docent of 
boek vertrouwen. 

ko27  

“Ik vraag me af of alles wat 
ik op school leer wel klopt.” 

 

7 .62 

Fac III item nr. Fac S Voorbeeld item(s)  n α 
ko21 2 3.90 
ko36 5 (.60) 
ko43 5  
ko28 2  
ko42 3  
ko29   
ko49   
ko22   

Kennis moet 
geïntegreerd 
worden; leren kost 
veel moeite. 

ko38  

“Als je erg je best doet om 
iets te begrijpen, krijg je 
langzamerhand inzicht.” 

 

5 .55 

Fac S = plaats van item in theoretisch model van Schommer: 1 = Zekerheid van kennis, 2 = Structuur van kennis, 3 = Bron 
van kennis, 4 = Controle over het kennisverwervingsproces, 5 = Snelheid van kennisverwerving, n = aantal items, α = 
Cronbach’s alpha; voor de vetgedrukte items geldt een factorlading ≥ .40 
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We hebben variantie-analyses gedaan met betrekking tot mogelijke verschillen tussen de 
epistemologische opvattingen van derde, vierde en vijfdejaars leerlingen en mannelijke en 
vrouwelijke leerlingen en/of leerlingen van verschillende scholen. De belangrijkste resultaten 
zijn weergegeven in tabel 3.7.  
 
 
Tabel 3.7 Verschillen tussen derde, vierde en vijfde klassen en jongens en meisjes met betrekking tot 
epistemologische opvattingen 
Kennis is onzeker; je kan niet zonder 
meer op docent of boek vertrouwen. 

N Gemiddelde Sd Sig. 

Derde klassen 126 2.80 .54 .000 
Vierde klassen 133 3.06 .59  
Vijfde klassen 94 3.19 .59  
Als je veel tijd besteedt aan leren (leren) 
lukt het wel. 

N Gemiddelde Sd Sig. 

meisjes 191 3.72 .52 .000 
jongens 159 3.50 .62  
 
 
Voor de kennisopvatting “Kennis is onzeker; je kan niet zonder meer op docent of boek 
vertrouwen” bleek er een verschil te zijn tussen de verschillende leerjaren. Een Tukey HSD 
test wees uit dat derde klassen significant van vierde- en vijfdeklassen verschillen. Oudere 
leerlingen lijken sceptischer ten opzichte van de zekerheid en de bron van kennis. Meisjes 
lijken meer dan jongens overtuigd van het idee dat leren tijd kost. Tussen leerlingen van 
verschillende scholen zijn geen significante verschillen gevonden. Ook zijn er geen 
verschillen gevonden tussen de subgroepen met betrekking tot de scores op de derde 
epistemologische factor “Kennis moet geïntegreerd worden; leren kost veel moeite”. 
 
3.3.2. Resultaten Fase 2 
 
Leerlingbeelden van onderzoek; preconcepties over de inhoud van het domein 
De antwoorden van de leerlingen op de open vraag “Schrijf in je eigen woorden op wat je 
verstaat onder onderzoeken”, zijn op fenomenografische wijze geanalyseerd. Het beeld dat 
leerlingen hebben van onderzoeken in de exacte vakken valt uiteen in twee delen: een “wat” 
en een “hoe” gedeelte. Typische voorbeelden van antwoorden die gegeven zijn door 
leerlingen zijn “door middel van observaties het antwoord op een vraag vinden”, 
respectievelijk  “een vermoeden controleren met behulp van een proef”. Zie tabel 3.8 voor de 
antwoordcategorieën en enkele voorbeelden.  
 
 
Tabel 3.8 Gecategoriseerde antwoorden van leerlingen 
Aantal leerlingen dat in 
gaat op de aard van 
onderzoek (wat?) 

Aantal leerlingen dat in gaat 
op activiteiten bij onderzoek 
(hoe?) 

Aantal leerlingen dat in 
gaat op wat én hoe van 
onderzoek 

Totaal aantal 
leerlingen 

 
“het controleren van een 
stelling” 

 
“informatie verzamelen” 

 
“nieuwe dingen ontdekken 
door metingen te doen” 

 

60 38 70 168 
 
 
Uit tabel 3.8 blijkt dat nagenoeg alle leerlingen onderzoeken zien als “iets te weten komen”, 
“een vermoeden controleren” of “antwoord op een vraag vinden”. Dit gebeurt dan volgens 
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hen door middel van een proef/experiment, door het observeren/bekijken of 
testen/uitproberen. Een meer gedetailleerd overzicht van de door de leerlingen gegeven 
antwoorden en de daarop betrekking hebbende frequentieverdeling is te zien in tabel 3.9. 
 
 
Tabel 3.9 Gecategoriseerde antwoorden van leerlingen 
Wat is onderzoeken? Aantallen  
Te weten komen (iets, over iets, achter iets komen), 
leren 

33 

Stelling controleren, vaststellen vermoeden, kijken of 
iets waar is, of iets klopt 

28 

Zoeken naar antwoord op vraag 21 
Ontdekken (nieuwe dingen) 10 
Hoe iets in elkaar zit, in zijn werk gaat 10 
Uitvinden 9 
Opnieuw vaststellen, opnieuw uitvinden 8 
Uitzoeken, uitpluizen 5 
Waarom iets zo is, reden achterhalen 3 
Verbeteren, ontwikkelen 2 
Anders, niet bruikbaar 1 
Totaal 130 
Hoe doe je het? Aantallen  
proef, experiment 40  
observeren, bekijken, bestuderen 28 
testen, (uit)proberen 18 
informatie, gegevens opzoeken 9 
metingen  6 
info verwerken 4 
lezen 2 
Anders, niet bruikbaar 1 
Totaal 108 
 
 
De resultaten van het onderzoek naar het belang dat leerlingen hechten aan de verschillende 
onderzoeks- en/of practicumvaardigheden zijn vermeld in Tabel 3.10. Het betreft de 
onderzoeks- en/of practicumvaardigheden, zoals deze worden vermeld in: ‘De Tweede Fase 
vernieuwt, Scharnier tussen basisvorming en hoger onderwijs’ (Stuurgroep Profiel Tweede 
Fase Voortgezet Onderwijs, 1994), aangevuld met door ons toegevoegde vaardigheden. In de 
eerste twee kolommen van tabel 3.10 zijn de resultaten weergegeven die betrekking hebben 
op de vraag: “hoe belangrijk vind jij de beheersing van deze vaardigheid voor jezelf?”. 
Opvallend was dat de leerlingen meer metacognitieve onderzoeksvaardigheden, zoals “nagaan 
hoe het beter had gekund”, “een onderwerp voor een onderzoek verzinnen” en “voorstellen 
doen voor verder onderzoek”, voor zichzelf de minst belangrijke vaardigheden vonden. Het 
hoogst scoorden de leerlingen op de meer uitvoerende vaardigheden zoals “gegevens 
uitwerken” en “opschrijven wat je waarneemt”. Aan de leerlingen is ook gevraagd hoe 
belangrijk zij de beheersing van deze vaardigheid vonden voor een onderzoeker. De volgorde 
van belangrijkheid van de verschillende vaardigheden voor deze twee gevallen is terug te 
vinden in de kolommen Rangorde L(eerling) en Rangorde O(nderzoeker). Wanneer we deze 
twee kolommen vergelijken blijken vijf vaardigheden een duidelijk verschillende positie in te 
nemen: volgens de leerlingen zijn de vaardigheden “doel van het onderzoek opschrijven”, 
“verklaringen geven voor uitkomsten” en “gemotiveerd blijven als een onderzoek moeizaam 
verloopt”,  belangrijker voor onderzoekers dan voor henzelf. “Waarnemen en registreren” en 
“Gegevens uitwerken” vinden zij voor juist voor zichzelf belangrijker dan voor een 
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onderzoeker. Wanneer we kijken naar het oordeel over het belang van de 
onderzoeksvaardigheden voor leerlingen, blijkt er voor één vaardigheid een significant 
verschil te zijn tussen jongens en meisjes. Op de vaardigheid “Kunnen opschrijven wat je 
waarneemt” scoren meisjes significant hoger (p=.005). Het belang dat leerlingen hechten aan 
de vaardigheid “Kunnen opschrijven wat het probleem of de onderzoeksvraag is”, neemt toe 
naarmate ze ouder worden (p=.04). De vaardigheden “Kunnen nagaan hoe het onderzoek is 
gegaan en hoe het beter zou kunnen” en “Gemotiveerd blijven als een onderzoek moeizaam 
verloopt” worden het minst belangrijk gevonden in de vierde klassen.  
 
 
Tabel 3.10 Het belang dat leerlingen hechten aan de onderzoeksvaardigheden 

Onderzoeksvaardigheid 
 

Gem.  Sd. Rangorde (L) Rangorde (O) 

Onderwerp verzinnen 
 

3.20 1.18 16 14 

Doel formuleren 
 

3.76 .98 7 3 

Onderzoeksvraag/-probleem formuleren 
 

3.83 .94 3 4 

Hypothese opstellen 
 

3.31 .97 15 16 

Aanpak bepalen 
 

3.81 .88 5 5 

Werkplan maken 
 

3.65 .99 12 12 

Omgaan met (meetapparatuur)* 
 

3.68 1.07 10 10 

Proeven doen/ Monsters nemen 
 

3.68 1.03 9 9 

Waarnemen en registreren 
 

3.82 1.06 4 11 

Afnemen interview/enquête 
 

2.86 1.13 19 19 

Resultaten overeenkomstig met theorie behalen 
* 

3.37 .97 14 17 

Gegevens uitwerken 
 

3.93 .90 2 6 

Betrouwbaarheid van gegevens nagaan 
 

3.70 .99 8 7 

Conclusies trekken 
 

3.94 1.08 1 1 

Verklaringen geven voor uitkomsten 
 

3.79 .95 6 2 

Onderzoeksproces evalueren 
 

3.15 .97 17 15 

Voorstellen doen voor verder onderzoek 
 

3.07 1.04 18 18 

Procesbewaking tijdens het onderzoek * 
 

3.52 .96 13 13 

Gemotiveerd blijven bij problemen * 
 

3.68 1.07 11 8 

 * = toegevoegd door de onderzoekers 
 
 
We hebben een principale componenten analyse gedaan op de data die betrekking hebben op 
wat de leerlingen voor zichzelf van belang achten. Hieruit blijkt dat er twee factoren ten 
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grondslag liggen aan de correlaties tussen de scores op de verschillende vaardigheden. De 
eerste factor heeft betrekking op (meta)cognitieve regulatievaardigheden, de tweede factor op 
uitvoeringsvaardigheden (zie tabel 3.11).  
 
 
Tabel 3.11. Factoren ten grondslag aan correlaties tussen onderzoeksvaardigheden 
Factor 
 
Gemiddelde 
(n), α 

items itemtot. cor. 

(Meta)cognitieve Voorstellen doen voor verder onderzoek .68 
regulatievaardigheden Onderzoeksproces evalueren .68 
3.35 Procesbewaking tijdens het onderzoek .58 
(4), .81 Betrouwbaarheid gegevens nagaan .56 
 Hypothese opstellen .48 
Uitvoeringsvaardigheden Onderzoeksvraag/probleem formuleren .67 
 Conclusies trekken .61 
3.80 Aanpak bepalen .59 
(9), .84 Doel formuleren .58 
 Verklaringen geven voor uitkomsten .58 
 Gegevens uitwerken .54 
 Waarnemen en registreren .51 
 Gemotiveerd blijven bij problemen .50 
 Werkplan maken .48 
 
 
Op grond van de resultaten van deze principale componenten analyse is voor elke leerling een 
score bepaald op de variabelen “het belang van (meta)cognitieve regulatievaardigheden” en 
“het belang van uitvoeringsvaardigheden”. Dat is gedaan door het gemiddelde te berekenen. 
Met betrekking tot deze variabelen zijn geen verschillen gevonden tussen derde, vierde en 
vijfde klassen en de drie verschillende scholen. De gegevens voor de jongens en de meisjes 
staan afzonderlijk weergegeven in tabel 3.12. We zien dat jongens en meisjes de 
(meta)cognitieve regulatievaardigheden nagenoeg even belangrijk vinden, maar dat jongens 
de uitvoeringsvaardigheden significant minder belangrijk vinden. 
 
 
Tabel 3.12 Verschillen tussen jongens en meisjes met betrekking tot het belang van onderzoeksvaardigheden 
(Meta)cognitieve 
regulatievaardigheden 

N Gemiddelde Sd Sig. 

Meisjes 66 3.41 .71 .74 
Jongens 68 3.45 .69  
Uitvoerings vaardigheden     
Meisjes 66 3.95 .52 .01**

Jongens 72 3.66 .71  
**Significant op 0.01 niveau.  
 
 
Subjectieve competenties  
In tabel 3.13 is een overzicht opgenomen van de gemiddelden en standaarddeviaties 
betreffende de antwoorden op de vraag “Geef aan hoe goed jij denkt dat je een bepaalde 
vaardigheid beheerst”. Leerlingen geven aan het minste moeite te hebben met “gegevens 
uitwerken” en “opschrijven wat je waarneemt”. Het meeste moeite zeggen zij te hebben met 
“nagaan hoe het beter had gekund”, “een onderwerp voor een onderzoek verzinnen” en 
“voorstellen doen voor verder onderzoek”.  
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Tabel 3.13 Inschatting van de eigen onderzoekscompetenties door leerlingen 
Onderzoeksvaardigheid 

 
Gem. Sd. Rangorde 

Onderwerp verzinnen 
 

3.03 .98 18 

Doel formuleren 
 

3.50 .81 3 

Onderzoeksvraag/-probleem formuleren 
 

3.49 .83 5 

Hypothese opstellen 
 

3.12 .88 15 

Aanpak bepalen 
 

3.20 .92 13 

Werkplan maken 
 

3.24 1.00 12 

Omgaan met (meetapparatuur)* 
 

3.36 .93 7 

Proeven doen/ Monsters nemen 
 

3.37 .89 6 

Waarnemen en registreren 
 

3.74 .81 2 

Afnemen interview/enquête 
 

3.32 1.03 9 

Resultaten overeenkomstig met theorie behalen * 
 

3.25 .86 11 

Gegevens uitwerken 
 

3.76 .85 1 

Betrouwbaarheid van gegevens nagaan 
 

3.17 .91 14 

Conclusies trekken 
 

3.49 .87 4 

Verklaringen geven voor uitkomsten 
 

3.34 .90 8 

Onderzoeksproces evalueren 
 

3.05 .97 17 

Voorstellen doen voor verder onderzoek 
 

2.86 1.01 19 

Procesbewaking tijdens het onderzoek * 
 

3.25 .95 10 

Gemotiveerd blijven bij problemen * 
 

3.10 1.23 16 

* = toegevoegd door de onderzoekers 
 
 
Voor elke leerling is een score bepaald op twee variabelen; de subjectieve competentie met 
betrekking tot (meta)cognitieve regulatievaardigheden en de subjectieve competentie met 
betrekking tot uitvoeringsvaardigheden. Dit is gebeurd door het gemiddelde over de 
betrokken items te berekenen. Hierbij zijn de dezelfde vaardigheden in de berekening 
meegenomen als bij de berekening van de variabelen “het belang van (meta)cognitieve 
regulatievaardigheden” en “het belang van uitvoeringsvaardigheden”. Uit uitgevoerde 
variantie-analyses (zie tabel 3.14) blijkt dat leerlingen uit de derde klas zichzelf niet minder 
competent achten dan leerlingen uit de vijfde klas. Wel achten leerlingen uit de vierde klas 
zich significant minder competent dan derde- en vijfdeklassers met betrekking tot de 
uitvoeringsvaardigheden. 
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Tabel 3.14 Subjectieve competenties: verschillen tussen klassen 
 n Gem. Metacog. Standaarddeviatie F P 
Klas 3 45 3.10 .53 .49 .62 
Klas 4 27 3.04 1.00   
Klas 5 35 3.21 .56   
 n Gemid. 

Uitvoerings 
Standaarddeviatie F P 

Klas 3 45 3.48 .41 4.14 .02*

Klas 4 27 3.08 .94   
Klas 5 35 3.44 .46   
* Significant op 0.05 niveau.  
 
 
Waar leerlingen zichzelf goed in vinden, komt voor een groot deel overeen met welke 
vaardigheden zij belangrijk vinden. Leerlingen vinden zichzelf over het algemeen behoorlijk 
competent. De leerlingen hebben het idee dat zij juist die vaardigheden goed beheersen die ze 
belangrijk vinden. Dit verband is grafisch weergegeven in figuur 3.1 waar voor alle 19 
vaardigheden is aangegeven hoe belangrijk leerlingen deze gemiddeld vinden en hoe goed ze 
gemiddeld vinden dat ze deze vaardigheid beheersen. 
 

 
Fig. 3.1 Belang (1 = nauwelijks van belang, 5 = zeer belangrijk) en beheersing (1 = nauwelijks, 5 = zeer goed) 
van onderzoeksvaardigheden  
 
 
Motivatie en Doeloriëntatie bij het doen van onderzoek  
Op de gegevens van de motivatie- en doeloriëntatie-items zijn betrouwbaarheidsanalyses 
gedaan met de bedoeling de betrouwbaarheid van de in het theoretische model veronderstelde 
variabelen vast te stellen. Alle zes dimensies uit ons theoretische model bleken een redelijke 
tot goede betrouwbaarheid te hebben (zie tabel. 3.15). 
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Tabel 3.15 Belang van de verschillende soorten motivatie bij het onderzoeken 
Factor (n) Gemiddelde  Standaarddeviatie α 
Ontwikkeling competentie 
(8) 

3.58 .67 .88 

Taak afronden (8) 
 

3.42 .78 .82 

Werk vermijden (6) 
 

3.41 .74 .79 

Verwerving compet. door 
hard werken (4) 

3.19 .63 .67 

Fouten verbergen (5) 
 

2.96 .78 .69 

Ego oriëntatie (7) 
 

2.91 .86 .69 

 
 
De ontwikkeling van competenties noemden leerlingen het belangrijkste hun belangrijkste 
leerdoel bij het doen van onderzoek. Toch waren ook taakafronding en werkvermijding 
belangrijke doelen.  
 
3.3.3 Samenhang tussen de componenten van de Individuele Leertheorie 
 
Samenhang tussen algemene aspecten van de ILT 
 
De relatie tussen leerconceptie en motivatie 
Tabel 3.16 laat de Pearson correlatie coëfficiënten zien voor de constructivistische 
leeropvatting en de verschillende motivatie factoren. 
 
 
Tabel 3.16 Correlaties tussen de leeropvatting en de verschillende motivatie factoren.  

Motivatie factor Correlatie met constructivistische leeropvatting 
Ontwikkeling van competentie   .35**

Verwerven competenties door hard werken    .24**

Werk vermijden   -.21**

Ego oriëntatie -.08 
Taak afronden -.02 
**Correlatie significant op 0.01 niveau 
 
 
We zien dat een constructivistische leeropvatting matig positief samenhangt met het nastreven 
van doelen die duiden op competentiegerichtheid en hard werken. Tussen een meer 
constructivistische leeropvatting en het willen vermijden van werk is sprake van een 
negatieve samenhang. Tussen de constructivistische leeropvatting en de motivatie factoren 
ego oriëntatie en taak afronden is geen significant verband gevonden. 
 
De relaties tussen leerconceptie en kennisopvatting 
In tabel 3.17 zijn de Pearson correlatie coëfficiënten opgenomen met betrekking tot het 
verband tussen de constructivistische leeropvatting en de drie verschillende kennisopvatting 
factoren. 
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Tabel 3.17 Correlaties tussen de leeropvatting en de verschillende kennisopvatting factoren  
Kennisopvatting factor Correlatie met constructivistische leeropvatting 

Fac 1: Als je veel tijd besteedt aan leren (leren) lukt 
het wel. 

.38**

Fac 2: Kennis is onzeker; je kan niet zonder meer op 
docent of boek vertrouwen. 

.25**

Fac 3: Kennis moet geïntegreerd worden; leren kost 
veel moeite. 

.34**

**Correlatie significant op 0.01 niveau.  
 
 
We zien een positieve samenhang tussen de leeropvatting en de kennisopvattingen van 
leerlingen. Leerlingen met een meer constructivistische leeropvatting zijn, eerder dan 
leerlingen met een meer reproductieve leeropvatting, van mening dat leren, en ook leren leren, 
met behulp van inspanning mogelijk is. Ook zijn zij meer van mening dat kennis onzeker is. 
Leerlingen met een meer constructivistische leeropvatting beschikken vaak ook over meer 
verfijnde epistemologische opvattingen (waarbij verfijnd wil zeggen: in overeenstemming met 
de epistemologische opvattingen van wetenschappers en wetenschapsfilosofen). 
 
Samenhang tussen op leren onderzoeken betrekking hebbende aspecten van de ILT 
 
De relatie tussen het belang dat leerlingen hechten aan bepaalde (onderzoeks)vaardigheden 
en hun motivatie 
Om na te gaan of er een relatie bestaat tussen de soorten doelen die leerlingen zich stellen bij 
het leren onderzoeken en hoe belangrijk zij  bepaalde vaardigheden vinden, zijn correlaties 
tussen deze variabelen berekend. De relevante resultaten zijn te vinden in tabel 3.18. 
 
 
Tabel 3.18 Correlaties tussen het belang dat leerlingen hechten aan bepaalde (groepen) onderzoeksvaardigheden 
en verschillende motivatie factoren  

Belang van vaardigheden met 
betrekking tot: 

Motivatie factor Correlatie  

(meta) cognitieve regulatie Ontwikkeling van 
competentie 

  .28*

Uitvoering Ontwikkeling van 
competentie 

  .54**  

(meta) cognitieve regulatie 
 

Werk vermijden .25*   

**Correlatie significant op 0.01 niveau, *Correlatie significant op 0.05 niveau. 
 
 
Leerlingen die zich als doel stellen hun competenties verder te ontwikkelen, vinden over het 
algemeen zowel de (meta) cognitieve regulatievaardigheden als de uitvoeringsvaardigheden 
van belang bij het leren onderzoeken. Opvallend is dat leerlingen die belang stellen in (meta) 
cognitieve regulatie vaardigheden, ook een neiging vertonen tot werk vermijden. 
 
Samenhang tussen algemene en op leren onderzoeken betrekking hebbende aspecten 
van de ILT 
  
De relatie tussen de constructivistische leeropvatting, subjectieve competenties en het belang 
dat leerlingen hechten aan de verschillende soorten onderzoeksvaardigheden.  
We hebben de correlaties bepaald tussen de (algemene) constructivistische leeropvatting van 
leerlingen en het belang dat zij hechten aan (meta) cognitieve regulatievaardigheden en 
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uitvoeringsvaardigheden in de context van het leren onderzoeken. Ook de correlaties tussen 
de op deze vaardigheden betrekking hebbende subjectieve competentiescores en de 
constructivistische leerconceptie zijn berekend. De resultaten zijn weergegeven in tabel 3.19. 
 
 
Tabel 3.19 Correlaties tussen de leeropvatting en het belang dat leerlingen hechten aan verschillende 
onderzoeksvaardigheden, respectievelijk hun subjectieve competentie met betrekking tot die 
onderzoeksvaardigheden  

 Correlatie met constructivistische leeropvatting 
Belang van (meta) cognitieve regulatievaardigheden 
 

.28*

Belang van uitvoeringsvaardigheden 
 

.36**

Subjectieve competentie met betrekking tot (meta) 
cognitieve regulatievaardigheden 

.29*

Subjectieve competentie met betrekking tot 
uitvoeringsvaardigheden 

.24 

**Correlatie significant op 0.01 niveau, *Correlatie significant op 0.05 niveau. 
 
 
We zien dat alle correlaties positief zijn. Leerlingen met een constructivistische leeropvatting 
hechten meer waarde aan onderzoeksvaardigheden en hebben ook meer vertrouwen in hun 
eigen competenties met betrekking tot het bijbehorende domein. 
 
Motivatie: algemeen of domeinafhankelijk 
Om na te gaan in hoeverre leerlingen zich gelijksoortige doelen stellen bij het leren 
onderzoeken en het leren in het algemeen hebben we de correlatie tussen de overeenkomstige 
motivatiefactoren van deze twee situaties bepaald (tabel 3.20). 
 
Tabel 3.20 Correlatie tussen motivatie voor leren in het algemeen en op leren onderzoeken betrekking hebbende 
motivatie 

Motivatie factor  
 

correlatie 

Ego oriëntatie 
 

 .30*

Ontwikkeling van competenties 
 

 .48**

Werk vermijden 
 

 .34**

Taak afronden 
 

 .42**

Competentie verwerven door hard werken 
 

 .25 

**Correlatie significant op 0.01 niveau; *Correlatie significant op 0.05 niveau 
 
 
In alle gevallen is er sprake van positieve samenhangen tussen de corresponderende 
variabelen. De verbanden zijn het sterkst voor de variabelen Ontwikkeling van competenties 
en Taak afronden en het minst sterk voor Competentie verwerven door hard werken, waar de 
samenhang niet significant is. 
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3.4 Conclusies en Discussie 
 
Leerconcepties  
Het gebruikte meetinstrument lijkt goed bruikbaar, gezien de gevonden interne 
betrouwbaarheid van de geconstrueerde variabele. Ondanks de invoering van het studiehuis, 
dat voor een belangrijk deel is gebaseerd op de principes van het constructivisme geven de 
leerlingen lang niet allemaal blijk van een constructivistische visie op leren. Dit zien we met 
name terug in de scores op de items die betrekking hebben op het nemen van 
verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. Leerlingen scoren hier relatief laag op, zij 
vinden dat het voor een belangrijk deel de taak van een docent is om hen duidelijk te vertellen 
wat ze moeten doen en wat belangrijk is. Meisjes geven blijk van een meer constructivistische 
leeropvatting dan jongens. Vijfdeklassers geven blijk van een meer constructivistische 
leeropvatting dan vierdeklassers. Uit onderzoek van Gravoso et al. (2002) en Lai (1998) bleek 
dat een constructivistische leeropvatting vooral een aanwijzing is voor de mate van 
zelfregulatie waartoe een leerling in staat is. De door ons gevonden resultaten met betrekking 
tot de leeropvatting lijken daarmee aan te sluiten bij de hogere verwachtingen die er van 
oudere leerlingen zijn met betrekking tot de mate van zelfregulatie van hun leeractiviteiten. 
Tussen de verschillende scholen zijn geen significante verschillen gevonden met betrekking 
tot de leeropvattingen van leerlingen. 
 
Epistemologische opvattingen 
Verschillende onderzoekers  hebben de afgelopen jaren reeds kritiek geuit op de 
epistemologische vragenlijst (Epistemological Questionnaire) van Schommer (bijvoorbeeld 
Clarebout, Elen, Luyten & Bamps, 2001). De vraag is gerezen of epistemologische 
opvattingen al dan niet gekoppeld zijn aan een bepaald domein (Prosser, Trigwell & Taylor, 
1994) of een bepaalde situatie (Pajares, 1992) en of de epistemologische opvattingen wel 
altijd een goede voorspeller zijn van studiegedrag. Elby (1999), bijvoorbeeld, suggereert dat 
leerlingen “goed worden in Natuurkunde” als een heel andere activiteit zien dan “goede 
resultaten behalen bij het vak Natuurkunde”.  In ons onderzoek vonden we een onderliggende 
factorstructuur die afweek van de door Schommer (1990) voorgestelde structuur.  De 
dimensies “Controle over het kennisverwervingsproces” en “Snelheid van kennisverwerving”  
bleken sterk met elkaar verweven. Leerlingen die hoog scoren op deze epistemologische 
factor lijken te vinden dat, als je er voldoende tijd aan besteedt, alles te leren is en dat je dus 
ook kan leren hoe je moet leren. Ook de dimensies “Zekerheid van kennis” en “Bron van 
kennis” bleken nauw met elkaar verbonden. Leerlingen die hoog scoren op deze factor lijken 
te geloven dat kennis “aangeleverd” door een autoriteit onzeker is en dat je daarom het beste 
zelf tot kennis kan komen. De interne betrouwbaarheid van de door ons gevonden factoren is 
laag. In dit onderzoek zijn duidelijke verbanden gevonden tussen de leeropvatting, de 
epistemologische opvattingen en motivationele opvattingen van leerlingen. Ook in andere 
onderzoeken komt een verwevenheid van de diverse aspecten van de Individuele Leertheorie 
naar voren (bijvoorbeeld Van de Sande, 2001). Ideeën over kennisverwerving komen 
bijvoorbeeld ook naar voren in de leerconcepties van de leerlingen. 
  
Leerlingbeelden van onderzoek; preconcepties over de inhoud van het domein 
De sterk uiteenlopende ideeën die leerlingen hebben over onderzoeken in het algemeen (zoals 
we die aantroffen in de interviews) zagen we niet terug toen we duidelijk maakten dat het ons 
ging om onderzoeken in de exacte schoolvakken Scheikunde, Natuurkunde, Wiskunde en 
Biologie. Terwijl voor onderzoekers de kwaliteit van een onderzoek nauw samenhangt met de 
mate waarin aandacht besteed is aan de begrippen validiteit en betrouwbaarheid (Smits, 
2003), is onderzoek voor leerlingen in de eerste plaats “iets te weten willen komen”. Van 
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Rens en Dekkers (2000) merken in dat verband het volgende op: “kennelijk wilden de 
leerlingen de onderzoeksvraag wel beantwoorden, maar hechtten ze er minder waarde aan om 
dat zo betrouwbaar en valide mogelijk te doen”. Leerlingen geven daarmee aan dat het 
“willen weten” volgens hen het belangrijkste kenmerk van onderzoeken is. Dit sluit aan bij 
het pleidooi dat De Vos en Genseberger (2000) houden voor het geven van aandacht aan de 
onderzoeksattitude van leerlingen; het uitgangspunt voor leerlingen is het “willen weten”, 
leerlingen hechtten weinig waarde aan meer metacognitieve onderzoeksvaardigheden, zoals 
“nagaan hoe het beter had gekund”, “een onderwerp voor een onderzoek verzinnen” en 
“voorstellen doen voor verder onderzoek”. De vaardigheden “gegevens uitwerken” en 
“opschrijven wat je waarneemt” worden door leerlingen veel belangrijker geacht. Veel 
leerlingen, vooral in de lagere klassen, zijn voornamelijk bekend met receptsgewijze practica 
waarin deze laatstgenoemde vaardigheden een zeer prominente plaats innemen. Dit kan 
verklaren waarom leerlingen vooral aan deze vaardigheden veel waarde hechten. 
 
Subjectieve competenties 
Leerlingen vinden zichzelf behoorlijk competent. Zij geven aan het meeste moeite te hebben 
met de meer metacognitieve vaardigheden zoals  “nagaan hoe het beter had gekund”, “een 
onderwerp voor een onderzoek verzinnen” en “voorstellen doen voor verder onderzoek”. 
Oudere leerlingen schatten hun eigen competentie niet veel hoger in dan jongere leerlingen dit 
doen. Leerlingen vinden zichzelf over het algemeen het best in die vaardigheden, die zij ook 
het belangrijkst vinden. Dit kan tot gevolg hebben dat het leerlingen aan een echt leerdoel 
ontbreekt bij het leren onderzoeken; de vaardigheden die zij belangrijk vinden denken zij 
immers al te beheersen.  
 
Motivatie en Doeloriëntatie  
Het door ons gebruikte model met 5 of 6 motivatiefactoren blijkt goed bruikbaar. De 
dimensies uit het theoretische model blijken ook na aanpassing van de niet op een bepaald 
domein toegespitste instrumenten voor het domein leren onderzoeken voldoende betrouwbaar. 
Minder dan bij leren in het algemeen, lijken leerlingen bij het onderzoeken de overtuiging te 
hebben dat hard werken hen kan helpen bij het vergroten van hun competentie. Dit sluit aan 
bij de al eerder genoemde opmerking van Van Rens en Dekkers (2000) dat leerlingen wel een 
vraag willen beantwoorden, maar er minder waarde aan hechten om dat zo betrouwbaar en 
valide mogelijk te doen. Onderzoeken blijft daarmee voor veel leerlingen veel meer een 
middel (om iets nieuws te leren, om de theorie beter te kunnen te begrijpen of om het 
antwoord op een vraag te vinden) dan een doel. Het leren van vaardigheden staat bij hen 
blijkbaar nog niet op dezelfde hoogte als het opdoen van kennis. De rol van “ego oriëntatie” is 
bij het onderzoeken (nog) kleiner dan bij het leren in algemene zin. Een mogelijke verklaring 
hiervoor ligt wellicht in het feit dat onderzoeken vaak in kleine, zelfgekozen groepen gebeurt. 
Er wordt in een dergelijke situatie vaak juist samengewerkt met diegene die men anders wil 
overtreffen. 
 
Samenhang tussen de componenten van de Individuele Leertheorie  
We hebben gezien dat een constructivistische leeropvatting bij het leren in algemene zin 
positief samenhangt met het nastreven van doelen die duiden op competentiegerichtheid en 
hard werken. Ook hangt een constructivistische leeropvatting positief samen met het hebben 
van meer verfijnde epistemologische opvattingen. Binnen het domein leren onderzoeken geldt 
dat leerlingen met doelen die duiden op competentiegerichtheid en hard werken over het 
algemeen veel belang hechten aan zowel metacognitieve regulatievaardigheden als aan 
uitvoeringsvaardigheden. Over de samenhang tussen algemene en op leren onderzoeken 
betrekking hebbende aspecten van de ILT kunnen we opmerken dat leerlingen met een 
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constructivistische leeropvatting meer belang hechten aan onderzoeksvaardigheden en dat zij 
meer vertrouwen hebben in hun eigen competenties met betrekking tot het domein (leren) 
onderzoeken. 
 
Verschillen tussen leerlingen 
We hebben een aantal verschillen aangetroffen tussen jongens en meisjes en tussen leerlingen 
uit derde, vierde en vijfde klassen. Tussen leerlingen met of zonder exacte vakken en tussen 
leerlingen van de verschillend scholen hebben we geen verschillen gevonden. We willen 
daarbij opmerken dat een groot aantal van de leerlingen nog niet de mogelijkheid had gehad 
om de keuze voor een profiel te maken. Verder willen we nog de aandacht vestigen op het feit 
dat we voor een aantal variabelen zoals de leerconceptie, de motivatiefactor Competentie 
verhogen en het belang dat leerlingen hechten aan gemotiveerd blijven bij problemen een 
terugval in de scores in de vierde klas hebben aangetroffen. Leerlingen uit de vierde klas 
hebben net kennis gemaakt met de, op dat moment pas ingevoerde, Tweede Fase en het lijkt 
er op dat deze kennismaking in eerste instantie niet erg goed bevalt. Het is onduidelijk of dit 
veroorzaakt wordt door eventuele praktische problemen die de school heeft met de invoering 
van de Tweede Fase of door een verandering in het takenpakket van de leerling. 
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Hoofdstuk 4 
 
 
De rol van leerconcepties en doeloriëntaties bij leeractiviteiten tijdens het 
(leren) onderzoeken 
 
 
4.1 Inleiding  
 
Zoals we hebben gezien in hoofdstuk drie van deze dissertatie, kunnen leerlingen verschillen 
in hun Individuele Leertheorieën met betrekking tot het domein “leren onderzoeken”. Het is 
interessant te weten of  leerlingen met verschillende leerconcepties en verschillende 
doeloriëntaties ook verschillend (leer)gedrag tonen bij het (leren) onderzoeken. Deze 
eventuele verschillen willen we in kaart brengen. In het verleden is al eerder onderzoek 
gedaan naar de verbanden tussen de aspecten van de Individuele Leertheorie en de 
uitgevoerde leeractiviteiten (Vermunt, 1992, Ng & Bereiter, 1991, Van Rossum & Schenk, 
1984). Uit deze studies kwam onder andere naar voren dat leerlingen met verschillende ideeën 
over leren en leerdoelen ook verschillen in hun voorkeur voor bepaalde leeractiviteiten. De 
voorkeuren van lerenden voor bepaalde (leer)activiteiten, of een voorkeur voor een bepaalde 
volgorde van (leer)activiteiten, wordt wel aangeduid met de term  “leerstijl”. Dat lerenden 
verschillende leerstijlen kunnen hebben is bijvoorbeeld naar voren gekomen in het onderzoek 
van Kolb (1984), Dunn et al. (1985) en Vermunt (1992). Waar Kolb (1984) zich bij zijn 
metingen van leerstijl op (ervarings)leren in het algemeen richt en Vermunt (1992) zich 
beperkt tot onderwijssituaties, willen we ons in deze studie in meer detail richten op de 
discipline “(leren) onderzoeken in de exacte vakken”. Wellicht zijn er binnen deze discipline 
ook verschillen tussen lerenden waar te nemen met betrekking tot een voorkeur voor een 
bepaalde aanpak (een onderzoeksleerstijl?). Zo suggereerde Van Tilburg (1997) al dat de 
leerstijl (waarbij hij uitging van de leerstijlen van Vermunt) van leerlingen invloed kan 
hebben op de mate waarin zij moeite hebben met open onderzoek. Eventuele verschillen 
tussen leerlingen met betrekking tot het (leren) onderzoeken kunnen wellicht verklaard 
worden aan de hand van verschillen in aspecten van de Individuele Leertheorie met 
betrekking tot dit domein, met name verschillen in Leerconceptie en Doeloriëntatie. 
Verschillen in cognitieve activiteiten tussen leerlingen bij het uitvoeren van onderzoek zouden 
zich bijvoorbeeld kunnen voordoen in de mate waarin zij verbanden leggen met hun 
voorkennis (Ng & Bereiter, 1991), zoals proefjes die ze eerder gedaan hebben of situaties uit 
het dagelijks leven. Ook zijn er wellicht verschillen in hun neiging of behoefte na te denken 
over de opzet van het onderzoek, hypotheses te formuleren, kritisch te zijn ten opzichte van 
hun resultaten en te reflecteren over het verloop van het door hen doorlopen 
onderzoeksproces. Behalve met betrekking tot de aard van de (cognitieve) activiteiten kunnen 
leerlingen ook verschillen in de tijd die zij aan de verschillende onderzoeksfasen besteden, de 
kwaliteit van hun (leer)resultaten, hun motivatie voor de taak, hun opvattingen over de aard 
van een onderzoeksopdracht en hun neiging en vermogen tot zelfgestuurd leren.  
 
Onderzoek doen als leeromgeving 
In het kader van de Tweede Fase is het de bedoeling dat leerlingen “kennis van en inzicht in 
de beginselen van de methoden waarmee binnen de natuurwetenschappen kennis verzameld 
kan worden verwerven en hun kennis en vaardigheden in deze vakken kunnen gebruiken...” 
(Stuurgroep Profiel Tweede Fase, 1995). Deze leerdoelen op het gebied van het leren 
onderzoeken worden, naar de leerling toe, vaak niet geëxpliciteerd. Veel docenten laten hun 
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leerlingen onderzoeksvaardigheden verwerven door hen (gedeelten van) onderzoekjes of 
practica zelfstandig te laten uitvoeren. Het afzonderlijk onderwijzen en beoordelen van de 
deelvaardigheden van onderzoek doen, zoals “het opstellen van een hypothese” of “het 
verrichten van waarnemingen” wordt gezien als een “karikatuur van onderzoek leren doen” 
(De Vos & Genseberger, 2000) omdat de leerlingen bij het leren onderzoeken juist moeten 
leren een scala van vaardigheden geïntegreerd toe te passen. Door leerlingen zonder duidelijk 
aangegeven leerdoel practica te laten uitvoeren, ontstaat een meer incidentele leersituatie; de 
leerling is in de eerste plaats bezig met onderzoeken en niet zozeer met leren (onderzoeken). 
Daarmee vindt het leren onderzoeken plaats in een leeromgeving die meer overeenkomsten 
heeft met relatief nieuwe onderwijsvormen zoals producerend- of probleemgestuurd leren, 
dan met de traditionele onderwijsvormen waarin leerlingen vooral lezen, leren uit boeken en 
luisteren naar een docent. Het uitvoeren van een onderzoek kan, net als producerend- en 
probleemoplossend leren, worden beschreven in termen van fasen, zoals (zie ook Taconis, 
1995): Oriëntatie, Planning, Uitvoering en Evaluatie. Deze indeling in fasen lijkt dan ook een 
goed aanknopingspunt om de leeractiviteiten van leerlingen te ordenen. Een leerling verricht 
in een complexe leeromgeving zoals bij het uitvoeren van onderzoek een groot aantal 
verschillende leeractiviteiten. Wat de leerling in een actuele onderzoekssituatie aan 
(leer)activiteiten onderneemt, hangt sterk af van het soort problemen dat hij tijdens het 
onderzoeken ervaart en zijn perceptie van het doel van het onderzoek en de omgeving waarin 
het plaatsvindt en het soort leeromgeving dat hij voor zichzelf creëert (zie van der Sanden et 
al., 2002; Entwistle, 1987). Waar een leerling zich vooral mee bezig houdt kan daarmee 
variëren van hele praktische problemen en doelstellingen (uitvinden hoe een apparaat werkt) 
tot problemen en doelstellingen met betrekking tot het onderzoeksproces (hoe iets te 
onderzoeken?) of de achterliggende theorie (waarom gebeurt dit?). In een dergelijke 
leersituatie is het moeilijk, zo niet onmogelijk, een onderscheid te maken tussen 
leeractiviteiten en andere uitgevoerde activiteiten. Kwakman (1998) merkt hierover op dat 
leren tot stand kan komen door concrete (op leren gerichte) handelingen die een actieve inzet 
vereisen, maar dat leren ook plaats kan vinden in situaties waarin niet-routinematig gehandeld 
kan worden. Deze situaties brengen problemen die moeten worden opgelost en nieuwe 
ervaringen die worden opgedaan met zich mee. We zullen in het vervolg dan ook alle door de 
leerling uitgevoerde activiteiten als leeractiviteiten beschouwen en proberen zowel de 
verschillen in (meta)cognitieve activiteiten als de verschillen die er zijn in de waarneembare 
en uitvoerende (onderzoeks)activiteiten in kaart te brengen.  
 
4.1.1 Leerconcepties, Persoonlijke doelen en doeloriëntaties en hun samenhang met 
leeractiviteiten en leerresultaten 
 
Wij hebben ervoor gekozen om ons in dit onderzoek op twee aspecten van de ILT te richten 
en te kijken naar hun relatie met het handelen van leerlingen bij het (leren) onderzoeken: 
 

1. De leerconcepties van leerlingen  
2. De persoonlijke doelen en doeloriëntaties van leerlingen bij het (leren) onderzoeken       

 
De andere componenten van de Individuele Leertheorie zijn om verschillende redenen in dit 
onderzoek niet meegenomen. In ons eerdere onderzoek zijn (met de door ons gebruikte 
instrumenten) weinig verschillen in preconcepties over de inhoud van het domein 
“onderzoeken” duidelijk aan het licht gekomen. We hebben deze variabele dan ook niet 
opnieuw onderzocht. De in ons eerdere onderzoek aangetroffen epistemologische factoren 
zijn niet voldoende betrouwbaar en vertonen bovendien een conceptuele overlap met 
leerconcepties. De subjectieve competentie tenslotte, komt in een later onderzoek aan bod. 
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Leerconcepties 
Gravoso et al. (2002) en Lai (1998) vonden aanwijzingen voor relaties tussen leerconcepties, 
leeractiviteiten en leerresultaten. Een constructivistische leeropvatting bleek vooral een 
aanwijzing voor de neiging van leerlingen tot het ontplooien van zelfregulatie-activiteiten. In 
ons onderzoek hebben we gekozen voor één factor die een maat is voor de leerconceptie van 
de leerling. Deze factor geeft ons de mogelijkheid leerlingen als meer dan wel minder 
constructivistisch qua leerconceptie te beoordelen. Naar aanleiding van de items waaruit deze 
factor is opgebouwd, kunnen we constateren dat “constructivistisch” hier met name betekent: 
gericht op kennisconstructie en zich verantwoordelijk voelend voor het eigen leren. Minder 
constructivistisch betekent dat de leerling meer op reproductie gericht is en weinig 
verantwoordelijkheid voor zijn eigen leren neemt. Verschillen in de mate van zelfregulatie 
kunnen bij het doen van onderzoek bijvoorbeeld tot uiting komen in de mate waarin 
leerlingen zelf zorg dragen voor: 

− het bepalen van hun aanpak  
− de betrouwbaarheid van hun resultaten  
− evaluatie van het onderzoeksproces  
− het leggen van verbanden met voorkennis  
− procesbewaking tijdens het onderzoek  
− het op peil houden van hun motivatie 

 
Persoonlijke doelen en doeloriëntaties 
De persoonlijke doelen van leerlingen kunnen verschillende aspecten van het leerproces 
beïnvloeden zoals (zie ook Schiefele & Rheinberg, 1997; Pintrich et al., 1993): (1) de 
persistentie en frequentie van de leeractiviteiten en (2) de aard van de uitgevoerde 
leeractiviteiten. Met betrekking tot dit laatste aspect zijn er een aantal studies die laten zien 
dat de doeloriëntaties van leerlingen grote invloed hebben op de aard van hun leergedrag: Ng 
en Bereiter (1991) vonden dat leerlingen die persoonlijke kennisconstructie nastreefden bereid 
waren hun oorspronkelijke ideeën bij te stellen, wanneer zij daar aanleiding toe zagen; Ablard 
en Lipschultz vonden (1998) dat het zelfgestuurd leren gerelateerd was aan het hebben van 
leerdoelen (mastery goals). Het is daarbij de vraag of de doeloriëntaties van leerlingen binnen 
het domein “onderzoeken” als een constante beschouwd mogen worden, of dat er bij elke 
nieuwe taak sprake is van een “actuele” motivatie (“aktueller Motivation”, Rheinberg et al., 
2001). Uit verschillende onderzoeken (Boekaerts & Simons, 1995; Boekaerts, 1992) blijkt 
namelijk dat de leersituatiebeleving, de subjectieve beleving van een concrete leertaak, de 
motivatie van leerlingen kan beïnvloeden. Daarom is besloten de motivatie voor zowel het 
domein “leren onderzoeken” als voor de concrete onderzoeksopdracht, die in dit onderzoek is 
gebruikt, te meten.  
 
4.1.2 Onderzoeksvraag 
 
Samenvattend kunnen we stellen dat in dit hoofdstuk de vraag “Hoe hangen leerconcepties en 
doeloriëntaties samen met de leeractiviteiten en de leerresultaten van leerlingen bij het 
uitvoeren van een onderzoeksopdracht?” centraal staat. Als eerste stap naar het in kaart 
brengen van eventuele verschillen tussen leerlingen hebben we gekeken naar de werkwijze en 
de kwaliteit van het werk van leerlingen met bepaalde leerlingkenmerken bij het uitvoeren 
van één concrete onderzoeksopdracht (deelonderzoek 1). Vervolgens hebben we een aantal 
leerlingen zelf laten rapporteren over hun werkwijze bij het uitvoeren van practica en 
onderzoek (deelonderzoek 2). 
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4.2 Methode 
 
4.2.1 Methode deelonderzoek 1: concrete onderzoeksopdracht 
 
4.2.1.1 Inleiding 
 
Op vier scholen zijn bij 112 leerlingen uit de profielen Natuur & Gezondheid en Natuur & 
Techniek twee vragenlijst afgenomen; één vragenlijst met betrekking tot leerconcepties en één 
vragenlijst met betrekking tot motivatie en doeloriëntatie bij het onderzoeken. Op basis van de 
resultaten van deze vragenlijsten zijn twee groepen leerlingen uitgekozen. De eerste groep 
leerlingen (N = 11) betrof de leerlingen die een meer constructivistische visie op leren 
hadden, gecombineerd met een voorkeur voor doelen die duiden op de wens te leren 
onderzoeken en het verhogen van begrip. De tweede groep (N = 9) bestond uit leerlingen die 
zich onderscheidden door een minder constructivistische visie op leren en een gerichtheid op 
ego- en taakafrondingsdoelen. Alle leerlingen van deze twee verschillende groepen zijn 
geobserveerd tijdens het uitvoeren van een praktische opdracht. (Meta)cognitieve activiteiten 
zijn in kaart gebracht zowel door leerlingen hardop te laten denken als door ze zelf te laten 
rapporteren. Door middel van video-opnames en het bestuderen van hun aantekeningen is 
getracht ook de waarneembare leer- en onderzoeksactiviteiten in kaart te brengen. Door deze 
onder te brengen bij de eerder genoemde fasen Oriëntatie, Planning, Uitvoering en Evaluatie 
verwachten wij orde aan te kunnen brengen in deze activiteiten. Met een korte vragenlijst is 
geprobeerd inzicht te krijgen in hun doelen met betrekking tot deze specifieke opdracht. 
Vervolgens hebben de leerlingen enkele vragen beantwoord waarmee zij gestimuleerd werden 
terug te kijken op hun eigen gedrag. Tenslotte zijn de aantekeningen die de leerlingen hebben 
gemaakt geanalyseerd. 
 
4.2.1.2 Participanten 
 
In totaal hebben 112 leerlingen de vragenlijsten ingevuld. Twintig van hen hebben 
deelgenomen aan de door ons voor dit onderzoek ontworpen praktische onderzoeksopdracht. 
De groep van twintig geselecteerde leerlingen bestond uit acht meisjes en twaalf jongens. De 
vier deelnemende scholen leverden respectievelijk zes, vier, vijf en vijf leerlingen. We hebben 
ons bij dit onderzoek gericht op leerlingen van 5 en 6 VWO. Zij hebben reeds een 
profielkeuze gemaakt, hebben ervaring met tweede fase onderwijs en hebben zich al een beeld 
kunnen vormen van “onderzoeken”. Voor de (geselecteerde) leerlingen is een 
onderzoeksopdracht ontworpen, die is uitgevoerd binnen één lesuur (50 minuten).  

 
4.2.1.3 Materialen 
 
De vragenlijsten 
De lijst met items met betrekking tot de leeropvatting was een verbeterde versie van de eerder 
door ons gebruikte en geëvalueerde lijst. De leeropvattingen zijn gemeten door 13 maal 2 
uitspraken tegenover elkaar te zetten, waarvan één duidelijk wees op een constructivistische 
visie, terwijl de ander beter paste in een reproductieve visie op leren. De leerlingen konden op 
een 5-puntsschaal aangeven in welke uitspraak zij zich het beste konden vinden. De 13 items 
van de leeropvattingenlijst zijn gereduceerd tot één variabele, die aangeeft in hoeverre de 
leerling een constructivistische leeropvatting heeft; in hoeverre hij van mening is dat kennis 
langzaam wordt opgebouwd en hijzelf daarbij een actieve rol moet vervullen. Motivatie en 
doeloriëntatie zijn opnieuw gemeten met behulp van een Likert schaal met 5 
antwoordalternatieven, variërend van “helemaal mee oneens” tot “helemaal mee eens”. De 
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uitspraken waren in een context van “onderzoek doen” geplaatst en vormden iedere keer het 
einde van de zin: “Ik voel me als leerling echt geslaagd als...”. 
 
De praktische opdracht 
Bij de keuze van een geschikte onderzoeksopdracht hadden we te maken met een aantal 
wensen, maar ook met een aantal beperkingen. Enerzijds wilden we een opdracht die 
leerlingen wat vrijheid bood, zodat we konden zien in hoeverre leerlingen uit zichzelf een 
beroep doen op bepaalde (onderzoeks)vaardigheden en activiteiten zoals bijvoorbeeld:  
 

• Verbanden leggen met voorkennis 
• Hypothese opstellen 
• Aanpak bepalen 
• Proefmeting doen 
• Werkplan maken 
• Betrouwbaarheid van gegevens nagaan 
• Conclusies trekken 
• Verklaringen geven voor uitkomsten 
• Onderzoeksproces evalueren 
• Voorstellen doen voor verder onderzoek 
• Procesbewaking tijdens het onderzoek  
• Gemotiveerd blijven bij problemen  
• Bepalen wanneer de opdracht klaar is 

 
Er waren echter ook een aantal beperkingen: de tijd was beperkt, omdat het onderzoek buiten 
het gewone programma om plaats vond. Verder moesten verschillende soorten leerlingen, van 
verschillende scholen allemaal in staat zijn om iets van het onderzoek te maken, zonder 
daarbij al te snel “vast te lopen”. De theoretische achtergrond, de (meet)apparatuur en de te 
gebruiken onderzoeksmethode mochten voor de leerling geen beletsel zijn om aan de slag te 
kunnen zonder verdere instructies van de docent. Uiteindelijk is gekozen voor een opdracht 
waarbij de leerlingen het verband moesten vaststellen tussen de trillingstijd van een liniaal 
(met lengte l) en de straal R van een cilinder waarop deze liniaal schommelt. Leerlingen 
hebben met betrekking tot dit onderwerp wel de beschikking over bepaalde voorkennis 
(bijvoorbeeld de mathematische slinger), zonder dat de precieze uitkomst van dit proefje voor 
de meeste van hen al te voor de hand liggend zal zijn. In figuur 4.1 is een fragment uit de 
onderzoeksopdracht zoals deze aan de leerlingen is voorgelegd te zien.  
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       Fig. 4.1 Het onderzoekspracticum “Balanceren” (Scoop, 1998)  

 
Balanceren 
 
OPM: Je hebt een lesuur de tijd om de volgende proef uit 
te voeren. Je mag zelf bepalen welke materialen en welke 
methode jij wil gebruiken om de opdracht af te ronden! 
 
Inleiding 
We laten een lineaal met lengte l schommelen op een 
cilinder met straal R (n.b.: de cilinder ligt vast, de lineaal 
ligt daar los boven op): 

 

 
  
 
Opdracht 
Probeer te bepalen of er een verband is tussen de 
trillingstijd T en de grootte van R. Probeer zelf te 
bedenken hoe je dit het beste kunt doen! 
 

 
 
4.2.1.4 Procedure 
 
Vragenlijst 
Leerlingen uit 5 VWO zijn ondervraagd door middel van een vragenlijst, gebaseerd op de in 
het eerste onderzoek gebruikte lijst met leerconcepties en doeloriëntaties. Op deze manier is 
inzicht gekregen in hun ideeën over leren en hun doelen bij het doen van onderzoek. Op grond 
van de resultaten van deze ondervragingen zijn twintig leerlingen geselecteerd.  
 
Praktische opdracht 
Bij het uitvoeren van de praktische opdracht kregen de leerlingen naast een vel met instructies 
een doos met daarin een liniaal, een stopwatch, vijf cilinders die varieerden in doorsnee, 
houtblokjes om de cilinders vast te zetten, een rekenmachine, schrijfmateriaal en een 
schrijfblok. De leerlingen zijn vervolgens tijdens het individuele onderzoeksproject 
geobserveerd door de onderzoeker. Ook is het geheel vastgelegd met behulp van een 
videorecorder. Aan de leerlingen is gevraagd zoveel mogelijk hardop te denken. Daarna is bij 
deze leerlingen een interview afgenomen waarin de door hen uitgevoerde 
onderzoeksactiviteiten besproken werden. Om te kijken of de gekozen observatiemethoden 
genoeg bruikbare data opleverden en alles praktisch haalbaar was, werd eerst met een 
pilotgroepje getest. Uit deze test is gebleken dat veel leerlingen moeite hadden met het hardop 
denken. Daarom is ervoor gekozen de leerlingen na afloop van de opdracht enkele 
aanvullende vragen te stellen en ook de door hen gemaakte aantekeningen mee te nemen in de 
analyses. 
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4.2.1.5 Analyse van de data 
 
De statistische analyses van de vragenlijsten zijn uitgevoerd op de gegevens van alle 
studenten die de lijsten compleet en op het oog serieus hadden ingevuld. Het ging hier om 112 
vragenlijsten. Bij de analyse van de gegevens met betrekking tot het onderdeel motivatie & 
oriëntatie zijn principale componenten analyses gedaan. De video-opnames van de twintig 
leerlingen die aan de praktische onderzoeksopdracht zijn geanalyseerd. Alle uitspraken die 
leerlingen tijdens het uitvoeren van het onderzoek hebben gedaan zijn genoteerd en daarna 
gecategoriseerd. Ook de door de leerlingen gemaakte aantekeningen en hun antwoorden op de 
open vragen zijn handmatig gecategoriseerd. Om mogelijke verschillen tussen de twee 
groepen leerlingen op te sporen is gebruik gemaakt van Fisher’s Exact toets. 
 
4.2.2 methode deelonderzoek 2: Onderzoeks(leer)stijlen 
 
4.2.2.1 Participanten 
 
In totaal hebben 112 leerlingen de vragenlijst ingevuld. Zij waren afkomstig van vijf 
verschillende scholen. We hebben ons bij dit onderzoek gericht op leerlingen die aan het 
einde waren van 5 VWO, met de profielen NT of NG. Deze leerlingen zijn net begonnen aan 
het uitvoeren van hun profielwerkstuk.  
 
4.2.2.2 Materialen 
 
De items van de vragenlijsten die gebruikt zijn, waren met betrekking tot de leeropvattingen 
en doeloriëntaties identiek aan de items van de vragenlijst die gebruikt is bij het onderzoek dat 
heeft plaatsgevonden rondom de concrete onderzoeksdracht “balanceren”. De leeropvattingen 
zijn dus wederom gemeten door 13 maal 2 uitspraken tegenover elkaar te zetten, waarvan één 
duidelijk wees op een constructivistische visie, terwijl de ander beter paste in een 
reproductieve visie op leren. De leerlingen konden op een 5-puntsschaal aangeven in welke 
uitspraak zij zich het beste konden vinden. De 13 items van de leeropvattingenlijst zijn 
gereduceerd tot één variabele. Motivatie en doeloriëntatie zijn opnieuw gemeten met behulp 
van een Likert schaal met 5 antwoordalternatieven, variërend van “helemaal mee oneens” tot 
“helemaal mee eens”. De uitspraken waren in een context van “onderzoek doen” geplaatst en 
vormden iedere keer het einde van de zin: “Ik voel me als leerling echt geslaagd als...”. De 
items die betrekking hadden op de leeractiviteiten zijn gebaseerd op de leeractiviteiten uit de 
ILS -VO (Inventaris Leerstijlen – Voortgezet onderwijs). De activiteiten zijn echter in de 
context van het (leren) onderzoeken geplaatst. Zo is het item “Ik leer de afzonderlijke 
onderdelen van de leerstof stap voor stap” veranderd in het item “Ik werk de instructies van 
het practicum stuk voor stuk af”. Sommige activiteiten, die niet goed in de context van het 
(leren) onderzoeken te plaatsen waren, zijn verwijderd. Ook zijn enkele nieuwe items 
toegevoegd. 
 
4.2.2.3 Procedure 
 
Leerlingen uit 5 VWO zijn ondervraagd door middel van een vragenlijst, gebaseerd op de in 
het eerste onderzoek gebruikte lijst met leerconcepties en doeloriëntaties en de leeractiviteiten 
uit de ILS van Vermunt, aangepast en gecontextualiseerd voor het domein (leren) 
onderzoeken. Op deze manier is inzicht gekregen in hun ideeën over leren en hun doelen bij 
het doen van onderzoek.  
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De onderzoeker was tijdens het invullen van de vragenlijsten de gehele tijd aanwezig. Het 
invullen van de vragenlijsten gebeurde binnen één lesuur (50 minuten). De leerlingen hebben 
geen feedback op hun antwoorden ontvangen. 
 
4.2.2.4. Analyse van de data 
 
De statistische analyses van de vragenlijsten zijn uitgevoerd op de gegevens van alle 
studenten die de lijsten compleet en op het oog serieus hadden ingevuld. Het ging hier om 112 
vragenlijsten. Bij de analyse van de gegevens met betrekking tot het onderdeel motivatie en 
doeloriëntatie zijn principale componenten analyses gedaan. Er is gebruik gemaakt van een 
Varimax-rotatie. Ook bij het onderdeel leeractiviteiten zijn principale componenten analyses 
gedaan met behulp van varimax rotaties. Dit is apart gedaan voor de set van items met 
betrekking tot de verwerkings- en de set van items met betrekking tot de regulatieactiviteiten. 
Tenslotte is een principale componentenanalyse uitgevoerd over de gehele set van de 
leerconceptie, de aangetroffen factoren met betrekking tot de motivatie en doeloriëntatie en de 
aangetroffen factoren met betrekking tot de leeractiviteiten. 
 
4.3 Resultaten deelonderzoek 1: concrete onderzoeksopdracht 
 
4.3.1 Resultaten van de vragenlijsten 
 
Leerconcepties 
De descriptieve gegevens betreffende de leerconceptievragenlijsten zijn weergegeven in tabel 
4.1. 
 
 
Tabel 4.1 Descriptieve gegevens van de variabele “constructivistische leeropvatting” 
N (leerlingen) 
 

Gemiddelde Sd n (items) α 

109 
 

3.03 .56 13 .71 

 
 
Motivatie en Doeloriëntatie 
Principale componenten analyse leverde ons, na de verwijdering van 7 items die laadden op 
meerdere factoren en/of de betrouwbaarheid ongunstig beïnvloedden, 5 dimensies op, die 
inhoudelijk iets verschilden van ons oorspronkelijke model.   
 
We hebben de 5 gevonden onderliggende variabelen als volgt benoemd: 

1. Verhogen begrip 
2. Zonder fouten te maken taak afronden 
3. Werk vermijden 
4. Door hard werken leren onderzoeken  
5. Ego oriëntatie 

 
De descriptieve gegevens met betrekking tot de motivatie bij het onderzoeken zijn 
weergegeven in tabel 4.2 De items vormden iedere keer het einde van de zin: “Ik voel me als 
leerling echt geslaagd als...”. We zien dat de resultaten grotendeels overeen komen met de 
resultaten van hoofdstuk drie. De variabelen “geen fouten maken” en “taak afronden” blijken 
echter in dit onderzoek op één factor te laden.  
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Tabel 4.2  Descriptieve gegevens betreffende de verschillende soorten motivatie bij het leren onderzoeken 
Factor Items Voorbeelditem(s) α 
Verhogen begrip 
 

7 …ik door het onderzoek beter 
begrijp hoe dingen in elkaar 

zitten 

.66 

Zonder fouten te maken 
taak afronden 

7 …ik geen apparatuur kapot 
maak 

…alle metingen uitgevoerd zijn 

.75 

Werk vermijden 5 …het onderzoek me niet veel 
inspanning kost 

.70 

Door hard werken leren 
onderzoeken 
 

5 …ik veel metingen doe 
…ik door veel oefenen handig 

wordt met apparatuur 

.69 

Ego oriëntatie 
 

8 …ik het onderzoeken beter doe 
dan anderen 

.90 

 
 
Criteria 
Aan de hand van de gegevens van de vragenlijsten is voor alle leerlingen een score berekend 
voor de leeropvatting en de verschillende motivatiedimensies. Vervolgens zijn een aantal  
leerlingen geselecteerd die een relatief constructivistische visie op leren en hoge scores op de 
motivatiedimensies “door hard werken leren onderzoeken” en “verhogen begrip” 
combineerden met een relatief lage score op de motivatiedimensies “ego oriëntatie” en 
“zonder fouten te maken taak afronden”. We noemen deze leerlingen in het vervolg de 
competentiegerichte leerlingen. Ook selecteerden we de leerlingen die een minder 
constructivistische visie op leren en lage scores op de motivatiedimensies “leren onderzoeken 
door oefening” en “verhogen begrip” combineerden met een relatief hoge score op de 
motivatiedimensies “ego oriëntatie” en “zonder fouten te maken taak afronden”. Deze 
leerlingen zullen we in het vervolg aanduiden met “taakgerichte” leerlingen.  De beide 
groepen leerlingen hebben we gevraagd mee te doen aan het vervolg van het onderzoek, het 
uitvoeren van een praktische onderzoeksopdracht. De competentiegerichte groep bestond uit 
elf leerlingen. De andere groep, die we voor het gemak zullen aanduiden als taakgericht, 
bestond uit negen leerlingen. 
 
4.3.2 Verschillen tussen de twee groepen leerlingen 
 
4.3.2.1 Tijd besteed aan (de fasen van) het onderzoek 
 
We hebben de hoeveelheid tijd geregistreerd die leerlingen aan de onderzoeksopdracht 
hebben besteed. Het was onze bedoeling om ook in kaart te brengen hoe de leerlingen uit de 
twee verschillende groepen (competentiegericht vs. taakgericht) hun tijd hebben verdeeld over 
de onderzoeksfasen Oriëntatie, Planning, Uitvoering en Evaluatie. De fasen Oriëntatie en 
Planning bleken echter moeilijk van elkaar te onderscheiden en van spontane evaluatie van 
het proces door de leerlingen was niet of nauwelijks sprake. In de praktijk bleken de door de 
leerlingen uitgevoerde activiteiten beter in te delen te zijn in de fasen Oriëntatie (Or), Meten 
(Me) en Uitwerken (Ui). In tabel 4.3 zijn de gemiddelde weergegeven met betrekking tot de 
tijd die leerlingen aan het onderzoek en de verschillende onderzoeksfasen binnen dit 
onderzoek hebben besteed. 
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Tabel 4.3 Gemiddelde tijd (in seconden) die leerlingen aan het onderzoek en de verschillende onderzoeksfasen 
binnen het onderzoek hebben besteed. Or = Oriëntatie- en planningsfase, Me = Meetfase, Ui = Uitwerkfase, Tot 
= Totale onderzoekstijd 
 Aantal leerlingen Or (Sd) Me (Sd) Ui (Sd) Tot (Sd) 
Totaal 20 132 (74.9) 646.5 (244.9) 193.3 (129.8) 971.8 (314.5) 
Comp. gericht 11 128.6 (91.8) 676.4 (262.5) 235.9 (144.8) 1040.9 (358.8) 
Taak gericht 9 136 (52.6) 610 (231.4) 141.1 (90.8) 887.2 (243.6) 
 
 
We zien een grote spreiding in de tijd die leerlingen aan het onderzoek en de verschillende 
onderzoeksfasen binnen dit onderzoek hebben besteed. Zo varieerde de tijd die leerlingen aan 
het totale onderzoekje besteedden tussen de 6 min. 50 en de 28 min. 30. Significante 
verschillen tussen competentie en taakgerichte leerlingen met betrekking tot de (aan 
verschillende fasen) bestede tijd zijn echter niet aangetroffen. 
 
Verdeling van de tijd over de verschillende onderzoeksfasen 
Om de verschillende groepen leerlingen beter met elkaar te kunnen vergelijken is berekend 
hoe zij hun totale onderzoekstijd hadden verdeeld over de verschillende onderzoeksfasen. De 
gemiddelden voor de twee groepen leerlingen zijn weergegeven in tabel 4.4. 
 
 
Tabel 4.4 Verdeling van tijd over de verschillende onderzoeksfasen 
 Aantal leerlingen Percentage van de 

tijd besteed aan 
Oriëntatie 

Percentage van de 
tijd besteed aan 
Meten 

Percentage van de 
tijd besteed aan 
Uitwerken 

Competentie 
gerichte leerlingen 

11 12.4 65.4 22.2 

Taakgerichte 
leerlingen 

9 16.9 67.9 16.3 

Totaal 
 

20 14.4 66.1 19.5 

 
 
Voor nagenoeg alle leerlingen geldt dat zij het grootste gedeelte van hun tijd besteden aan het 
doen van metingen. Competentiegerichte leerlingen lijken zich iets korter te oriënteren dan 
taakgerichte leerlingen en relatief meer tijd te besteden aan het uitwerken van hun 
meetresultaten. De gevonden verschillen zijn echter niet significant. 
 
4.3.2.2 Aard van de uitgevoerde activiteiten 
 
Aandacht voor betrouwbaarheid 
Door het aantal metingen te verhogen, kunnen leerlingen de betrouwbaarheid van hun 
resultaten vergroten. Het aantal metingen kan op een aantal manieren uitgebreid worden. Dit 
kan door (I) meer cilinders te gebruiken, of door (II) meer metingen voor elke cilinder te 
doen. De onnauwkeurigheid van één meting van de trillingstijd kan vergroot worden door 
(III) niet één trilling, maar een aantal trillingen per meting te bekijken en de tijd vervolgens 
door dat aantal trillingen te delen. Het product van de factoren I, II en III bepaalt het aantal 
trillingen dat bekeken is en hebben wij daarom gekozen als maat voor de aandacht die 
leerlingen hebben besteed aan de betrouwbaarheid van de meetresultaten. De resultaten zijn 
weergegeven in tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 Aantal geobserveerde trillingen; maat voor de aandacht voor betrouwbaarheid 
 Aantal leerlingen ≤ 50 51-100 ≥ 101 
Competentie gerichte 
leerlingen 

11 6 3 2 

Taak gerichte 
leerlingen 

9 6 3  

Totaal 
 

20 12 6  

 
 
We zien geen indicaties voor duidelijke verschillen tussen competentie- en taakgerichte 
leerlingen met betrekking tot de aandacht die zij besteden aan de betrouwbaarheid van hun 
meetresultaten.  
 
Opstellen van een hypothese 
We hebben allereerst gekeken of de leerlingen spontaan mondeling of schriftelijk melding 
maakten van hun verwachting van de uitkomst van het onderzoek. Slechts drie leerlingen, 
(twee, competentiegericht, één taakgericht) gaven, na enkele (proef)metingen, een uitspraak 
over hun verwachting van de uitkomst van het onderzoek. Na afloop van het onderzoek 
hebben we de leerlingen gevraagd of zij hadden nagedacht over de mogelijke uitkomsten van 
het onderzoek. Er waren drie groepen leerlingen te onderscheiden: (I) leerlingen die aangaven 
dat de uitkomst van het onderzoek overeen kwam met hun verwachting, (II) leerlingen die 
aangaven dat de uitkomst van het onderzoek niet overeen kwam met hun verwachting, en (III) 
leerlingen die zeiden niet te hebben nagedacht over de mogelijke uitkomst van het onderzoek. 
De verdeling van deze leerlingen over de drie groepen is aangegeven in tabel 4.6  
 
 
Tabel 4.6 Formuleren van een hypothese. 
 Aantal leerlingen Uitkomst kwam 

overeen met mijn 
verwachting 

Uitkomst kwam niet 
overeen met mijn 
verwachting 

Ik had geen 
verwachting 

Competentie gerichte 
leerlingen 

11 8 0 3 

Taak gerichte 
leerlingen 

9 2 1 6 

Totaal 
 

20 10 1 9 

 
 
We zien dat er onder taakgerichte leerlingen meer leerlingen zijn die niet hebben nagedacht 
over de mogelijke uitkomst van het onderzoek. We hebben vervolgens zowel de competentie- 
als de taakgerichte leerlingen in 2 groepen verdeeld; leerlingen die wel een verwachting 
hadden en leerlingen die geen verwachting hadden. Met behulp van de Fisher’s Exact toets 
(Huizingh, 1999), geschikt voor kleine steekproeven, is de overschrijdingskans berekend. Uit 
het resultaat (Exact sig. = .17) bleek dat het verschil tussen de beide groepen leerlingen niet 
significant is. 
 
Verbanden leggen met  voorkennis 
Aan de leerlingen is gevraagd of zij een relatie zagen tussen het onderzoekje en een proef of 
een situatie uit hun eigen verleden. Drie mogelijkheden waren te onderscheiden. Leerlingen 
die een verband zagen met een proef die ze eerder gezien of gedaan hadden, leerlingen die een 
verband zagen met een situatie uit het “echte leven” en leerlingen die geen verband zagen met 
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iets dat zij ooit eerder hadden gezien of geleerd. De verdeling van deze leerlingen over de 
twee groepen is aangegeven in tabel 4.7. 
 
 
Tabel 4.7 Verband tussen het verrichte onderzoek en voorkennis 
 Aantal leerlingen Geen verband Verband met 

eerdere proef 
Verband met dagelijks 
leven 

Competentie gerichte 
leerlingen 

11 0 
 

9 2 

Taak gerichte 
leerlingen 

9 3 4 2 

Totaal 
 

20 3 13 4 

 
 
We zien dat alle drie de leerlingen die zeggen dat zij geen verband zien tussen de 
onderzoeksopdracht en iets dat zij eerder gezien of geleerd hebben tot de groep taakgerichte 
leerlingen behoren. We hebben vervolgens opnieuw zowel de competentie- als de 
taakgerichte leerlingen in 2 groepen verdeeld; leerlingen die wel een  verband zagen en 
leerlingen die geen verband zagen. Met behulp van de Fisher’s Exact toets is de 
overschrijdingskans berekend. Uit het resultaat (Exact sig. = .07) bleek dat het verschil tussen 
de beide groepen leerlingen significant is wanneer een grens van .10 wordt gehanteerd. 
 
4.3.2.3 Kwaliteit resultaten 
 
Volgens de theorie moet gelden dat: 
 

RgR12
Tofl 1~2 2

2

π=  

De gra an deze relatie ziet er uit zoals in figuur 4.2. 
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      Fig. 4.2 Relatie tussen trillingstijd van een liniaal en straal van een cilinder  

oor de leerlingen goed mogelijk resultaten te 
bereiken die overeenkomen met bovenstaande grafiek. De conclusies van leerlingen zijn 
beoordeeld en ingedeeld in 3 categorieën: 

 
 
Met het aan hen uitgereikte materiaal was v
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1. Incorrecte conclusies (bijvoorbeeld: T is niet afhankelijk van R, maar alleen van de kracht 
waarmee de liniaal in trilling wordt gebracht) 

2. Kwalitatief correcte conclusies (bijvoorbeeld: T wordt kleiner, als R groter wordt) 
3. Kwalitatief correcte conclusies met (kwantitatieve) verdieping (bijvoorbeeld: T wordt 

kleiner, als R groter wordt, het verband is waarschijnlijk kwadratisch) 
 
In tabel 4.8 zijn de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de conclusies van de 
twee groepen leerlingen weergegeven. 
 
 
Tabel 4.8 Kwaliteit van de conclusies  
Conclusie Competentiegericht Taakgericht Totaal 
Incorrect 
 

2 0 2 

Kwalitatief 
correct 

6 7 13 

Kwalitatief & 
Kwantitatief 

3 2 5 

Totaal 
 

11 9 20 

 
 
We zien geen duidelijke indicaties voor verschillen tussen de twee groepen leerlingen. De 
twee leerlingen met een duidelijk incorrecte conclusie waren beiden competentiegericht. Zij 
hoorden beide bij de groep van drie leerlingen die al tijdens het onderzoek aangaf na te na te 
denken over de mogelijke uitkomst van het onderzoek. Hun verwachting van de uitkomst van 
het onderzoek was echter onjuist en zij bleken niet goed in staat om te gaan met resultaten die 
niet overeenkwamen met deze verwachting. 
 
Evaluatie van het onderzoeksproces 
Vier leerlingen spraken zich spontaan uit over hoe het onderzoek volgens hen was gegaan en 
hoe het beter zou kunnen. Twee leerlingen (die beide behoorden tot de competentie-gerichte 
groep) gaven aan dat zij vonden dat zij zich beter hadden moeten oriënteren voordat ze gingen 
meten. Twee leerlingen (één competentie-gericht, één taakgericht) waren van mening dat “je 
eigenlijk meer metingen moet doen om iets te kunnen zeggen”. Aan vijftien van de twintig 
leerlingen is gevraagd “ben je tevreden over hoe het onderzoek is gegaan en waarom 
wel/niet?”. De antwoorden op deze vraag zijn weergegeven in tabel 4.9. 
 
 
Tabel 4.9 Tevredenheid over het verloop van het onderzoek 
 Competentiegericht Taakgericht Totaal 
Ontevreden 0 3 3 
Redelijk tevreden 3 3 6 
Tevreden 8 3 11 
Totaal 11 9 20 
 
 
We zien dat de competentiegerichte leerlingen meer tevreden zijn met het verloop van de 
onderzoeksopdracht dan de taakgerichte leerlingen. Het antwoord op de vraag waarom een 
leerling wel/niet tevreden is over het onderzoek, kan inzicht geven in de criteria die de 
leerlingen daarbij hanteren. De formuleringen van leerlingen zijn gecategoriseerd in tabel 
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4.10. Sommige leerlingen gaven zowel aan waarover zij tevreden waren als waarover zij niet 
tevreden waren. Enkele leerlingen gaven geen duidelijke motivering van hun antwoord. 
 
 
Tabel 4.10 Gecategoriseerde antwoorden van leerlingen; tussen haakjes of deze uitspraak door een 
competentiegerichte (c) of door een taakgerichte (t) leerling 
Waarom wel tevreden met onderzoek? Aantallen  
metingen gingen goed 1 (t) 
was makkelijk, geen probleem tegengekomen 2 (c, t) 
conclusie klopt wel  2 (c, t) 
ik ben blijkbaar niet zo dom als ik eruit zie 1 (c) 
ik hoefde niet naar spullen te zoeken 1 (c) 
Waarom niet tevreden met onderzoek?  
conclusie trekken ging niet goed 1 (t) 
moet er meer over kunnen zeggen, maar weet niet hoe ik 
dat moet onderzoeken 

3 (2 x c, 1 x t) 

weet niet hoe ik moet meten 1 (c) 
opdracht beetje onduidelijk geformuleerd 2 (t) 
ik ben onhandig 1 (t) 
precisie niet zo goed 1 (c) 
Totaal 16 
 
 
Het is voor leerlingen belangrijk dat zij het gevoel hebben dat hun conclusie klopt en dat zij 
zonder al te veel problemen kunnen gaan meten. Dat de taak open geformuleerd was, vonden 
alleen enkele taakgerichte leerlingen een probleem. 
 
4.3.3 Motivatie 
 
Na afloop van de onderzoeksopdracht is met behulp van gesloten vragen aan de leerlingen 
gevraagd aan te geven wat zij belangrijk vonden wanneer zij terugkeken naar het verloop en 
de uitkomsten van het door hen uitgevoerde onderzoek. Op deze manier is geprobeerd 
(achteraf) de doeloriëntaties van de leerlingen met betrekking tot de concrete 
onderzoeksopdracht vast te stellen. De op deze manier gevonden doeloriëntaties zijn 
vergeleken met de doeloriëntatie van de leerling zoals die eerder naar voren was gekomen in 
de vragenlijst met betrekking tot het leren onderzoeken. De resultaten zijn weergegeven in 
tabel 4.11. 
 
Tabel 4.11 Correlaties tussen algemene- en taakspecifieke doeloriëntaties met betrekking tot (leren) onderzoeken 

Doeloriëntaties 
voor onderzoeken 

 
 
N = 20 

Zonder 
fouten te 
maken taak 
afronden 

Hard 
werken 
 

Leren 
onderzoeken door 
oefening 

Verhogen 
begrip 
 

Zonder fouten te 
maken taak 
afronden 

.27 .17 .06 -.03 

Hard werken -.24 .30 .09 .21 
Leren 
onderzoeken door 
oefening 

-.10 .50* .40* .38*

 
 
 
 
 

Doeloriëntaties 
voor de 
concrete 

taak 
 
 
 
 
 Verhogen begrip -.41* -.59** .36 .34 

**Correlatie significant op 0.01 niveau; *Correlatie significant op 0.05 niveau (eenzijdige toetsing) 
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We zien dat de scores op de verschillende soorten motivatie voor de algemene en de 
taakspecifieke situatie in alle gevallen positief correleren. Alleen bij de motivatie “Leren 
onderzoeken door oefening” is deze correlatie echter significant. Ook zien we dat er juist 
sterke positieve correlaties gevonden zijn tussen niet overeenkomstige soorten motivatie. Uit 
deze twee waarnemingen kunnen we concluderen dat er weliswaar overeenkomsten zitten 
tussen de motivatie van leerlingen voor onderzoeken in het algemeen en de motivatie van 
leerlingen voor de concrete onderzoekstaak, maar dat de motivatie van een leerling voor de 
concrete taak ook beïnvloed wordt door de specifieke kenmerken van de gebruikte 
onderzoekstaak. 
 
4.4 Resultaten deelonderzoek 2: onderzoeks(leer)stijlen 
 
Leerconceptie 
De descriptieve gegevens betreffende het onderzoek naar de leerconcepties zijn weergegeven 
in tabel 4.12. Om de betrouwbaarheid te verhogen is één item verwijderd. 
 
 
Tabel 4.12 Descriptieve gegevens betreffende de variabele “constructivistische leeropvatting” 
N (leerlingen) 
 

Gemiddelde Sd n (items) α 

111 
 

2.75 .51 12 .60 

 
 
We zien dat de interne betrouwbaarheid aan de lage kant is. Ook is de gemiddelde score lager 
dan bij de andere onderzoeken waarin we van dit instrument gebruik gemaakt hebben. 
 
Motivatie en Doeloriëntatie 
Principale componenten analyse leverde ons ditmaal 4 dimensies op, die inhoudelijk iets 
verschilden van ons oorspronkelijke model. Twee items zijn verwijderd om de 
betrouwbaarheid van de factoren te verhogen. Zie voor de resultaten tabel 4.13 We hebben de 
4 gevonden onderliggende variabelen als volgt benoemd:  
Ego oriëntatie, Taak afronden, liefst zonder fouten, Verhogen begrip en verbeteren 
onderzoeksvaardigheden en Werk vermijden. 
 
 
Tabel 4.13  Descriptieve gegevens betreffende de verschillende soorten motivatie bij het leren onderzoeken 
Factor Items Voorbeelditem(s) α 
Ego oriëntatie 8 … ik het onderzoeken beter 

doe dan anderen 
.90 

Taak afronden, liefst zonder 
fouten 

14 … alle metingen uitgevoerd 
zijn 

… ik geen apparatuur kapot 
maak 

.81 

Verhogen begrip en verbeteren 
onderzoeksvaardigheden 

9 … het onderzoek over iets 
interessants gaat 
… ik in het onderzoek nuttige 
vaardigheden oefen 

.74 

Werk vermijden 6 … het onderzoek me niet veel 
inspanning kost 

.81 

 
 
De samenhang tussen verschillende soorten motivatie zijn weergegeven in tabel 4.14. 
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Tabel 4.14 Samenhang tussen de verschillende soorten motivatie bij het onderzoeken 
Factor Ego 

oriëntatie 
Taak 
afronden, 
liefst 
zonder 
fouten 

Verhogen begrip en 
verbeteren 
onderzoeksvaardigheden 

Werk 
vermijden 

Ego oriëntatie 1.00 .37** .07 .35**

Taak afronden, liefst zonder 
fouten 

.37** 1.00 .49** .07 

Verhogen begrip en verbeteren 
onderzoeksvaardigheden 

.07 .49** 1.00 -.12 

Werk vermijden .35** .07 -.12 1.00 
**Correlatie significant op 0.01 niveau; *Correlatie significant op 0.05 niveau 
 
 
We zien dat de motivatiefactor “taak afronden, liefst zonder fouten” positief correleert met 
zowel de factor “Ego oriëntatie” als met de (hogere orde) factor “verhogen begrip en 
verbeteren onderzoeksvaardigheden”. 
 
Leeractiviteiten 
De principale componenten analyse over de items die betrekking hadden op de 
verwerkingsstrategieën van leerlingen leverden twee factoren op. Deze twee factoren zijn te 
benoemen als Stapsgewijze verwerking en Concrete of diepteverwerking. De principale 
componenten analyse over de items die betrekking hadden op de regulatiestrategieën van 
leerlingen, leverden drie factoren op. Deze factoren zijn, net als in het onderliggende model 
van Vermunt, te benoemen als Zelfsturing, Externe sturing en Stuurloos. De resultaten van de 
analyses zijn weergegeven in tabel 4.15 en tabel 4.16. We zien in deze tabellen dat leerlingen 
een voorkeur hebben voor stapsgewijze verwerking en voor externe sturing. 
 
 
Tabel 4.15 Aangetroffen factoren met betrekking tot verwerkingsactiviteiten 
Factor 
 

Voorbeeld item(s) Gem (Sd) n α 

Diepte/concrete verwerking “Ik probeer te bedenken wat de 
overeenkomsten zijn tussen de 
manier van onderzoek/practicum bij 
de verschillende vakken.” 
 
“Ik vraag me bij proeven en 
onderzoeken af wat ik er in het 
“echte” leven mee kan.” 

2.90 (.60) 16 .86 

Stapsgewijze verwerking “Ik houd me nauwgezet aan de 
juiste volgorde van de stappen bij 
het onderzoeken.” 

3.31 (.62) 6 .67 
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Tabel 4.16 Aangetroffen factoren met betrekking tot regulatieactiviteiten 
Factor Voorbeeld item(s) 

 
Gem (Sd) n α 

Stuurloos “Ik merk dat ik het moeilijk vind te 
bepalen of ik een onderzoekje goed 
heb uitgevoerd.” 

2.49 (.72) 8 .80 

Externe sturing “Ik doe precies wat in de instructies 
staat.” 

3.47 (.65) 8 .76 

2.77 (.70) 
 

Zelfsturing “Om te bepalen of ik en proef 
begrepen heb, probeer ik een 
soortgelijke proef te bedenken en 
me voor te stellen wat er dan zou 
gebeuren.” 

 

6 .72 

 
 
Samenhang tussen de verschillende componenten 
We hebben de samenhang tussen de verschillende dimensies van de leeractiviteiten 
onderzocht. In tabel 4.17 zijn de correlaties tussen de verschillende componenten 
weergegeven. 
 
 
Tabel 4.17 Samenhang tussen de verschillende leeractiviteiten  

Factor Zelfsturing Externe 
sturing 

Stuurloos Diepte/concrete 
verwerking 

Stapsgewijze 
verwerking 

Zelfsturing 
 

1.00 .00 .00 .68** .08 

Externe sturing 
 

.00 1.00 .00 -.12 .62**

Stuurloos 
 

.00 .00 1.00 -.05 -.25**

Diepte/concrete 
verwerking 

.68** -.12 -.05 1.00 .00 

Stapsgewijze 
verwerking 

.08 .62** -.25** .00 1.00 

**Correlatie significant op 0.01 niveau 
 
 
We zien dat zelfsturing sterk positief correleert met diepte/concrete verwerking en dat externe 
sturing sterk positief correleert met stapsgewijze verwerking. Stuurloosheid correleert 
negatief met stapsgewijze verwerking, maar deze samenhang is minder sterk. 
 
We hebben ook gezocht naar samenhang tussen de leeropvatting, de vier motivatiefactoren en 
de vijf soorten leeractiviteiten. Uit een principale componenten analyse, waarvan de resultaten 
te zien zijn in tabel 4.18, kwamen drie onderliggende factoren naar voren.  
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Tabel 4.18 Resultaten van de principale componenten analyse. De gekozen rotatiemethode betrof de varimax 
rotatie. Scores met een absolute waarde kleiner dan .3 zijn niet weergegeven 
  Component 

 
 

 1 2 3 
Zelfsturing .80   
Externe sturing  .86  
Stuurloos   .75 
Diepte/concrete verwerking .77   
Stapsgewijze verwerking  .78  
Constructivistische leerconceptie .54  -.49 
Verhogen begrip en verbeteren 
onderzoeksvaardigheden 

.58 .31  

Taak afronden, liefst zonder fouten .55 .58  
Ego oriëntatie .47  .50 
Werk vermijden   .70 
 
 
Kenmerkend voor de eerste factor zijn de relatief hoge ladingen voor  de regulatieactiviteit 
zelfsturing, de verwerkingsactiviteit diepte/concrete verwerking, de constructivistische 
leerconceptie en de doeloriëntaties verhogen begrip en verbeteren onderzoeksvaardigheden. 
Wat betreft de doeloriëntaties zijn er ook hoge ladingen voor taak afronden en ego oriëntatie.  
Op de tweede factor zien we een hoge lading voor externe sturing, stapsgewijze verwerking 
en taak afronden. 
Kenmerkend voor de derde factor is de negatieve lading voor de constructivistische 
leerconceptie en de relatief hoge ladingen voor stuurloosheid, werk vermijden en ego 
oriëntatie. 
 
4.5 Conclusies en Discussie 
 
Uit het onderzoek waarin de activiteiten van leerlingen door middel van zelfrapportage in 
kaart zijn gebracht zijn goed interpreteerbare samenhangen tussen de verschillende aspecten 
van de ILT naar voren gekomen. Leerconceptie, doeloriëntatie en motivatie en de voorkeur 
voor bepaalde activiteiten lijken een samenhangend geheel te vormen, waarbij opvalt dat 
leerlingen een voorkeur vertonen voor stapsgewijze verwerking en externe sturing. Dat er bij 
het leren onderzoeken geen onderscheid lijkt te zijn tussen diepteverwerking en concrete 
verwerking houdt waarschijnlijk verband met de praktische aard van onderzoek doen in de 
exacte vakken. Bij onlangs uitgevoerd onderzoek naar leerstijlen in het beroepsonderwijs, 
waar net als bij het onderzoeken in de Tweede Fase sprake is van een toepassingsgerichte 
leeromgeving, is toepassingsgericht leren ook niet als afzonderlijke dimensie naar voren 
gekomen (zie Slaats, Lodewijks & Van der Sanden, 1999; Oosterheert, 2001).   
De eerste factor die naar voren kwam in de principale componentenanalyse is te interpreteren 
als een betekenis- en competentiegerichte factor; de tweede als een reproductie- en extern 
gestuurde factor en de derde factor verwijst duidelijk naar stuurloosheid. Deze factoren zijn 
vergelijkbaar met de eerste, de tweede en de vierde factor die zijn gevonden in het onderzoek 
naar algemene leerstijlen van Vermunt (1992).  
In het onderzoek naar de leeractiviteiten van leerlingen bij het uitvoeren van een concrete taak 
zijn echter geen grote verschillen aan het licht gekomen met betrekking tot de werkwijze van 
competentie gerichte en taakgerichte leerlingen; er zijn geen indicaties voor verschillen tussen 
deze groepen leerlingen met betrekking tot de totale tijd die zij aan het onderzoek besteed 
hebben, de verdeling van deze tijd over de verschillende onderzoeksfasen, de aandacht die 
leerlingen besteden aan de betrouwbaarheid van hun meetresultaten en de kwaliteit van hun 
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conclusies. Wel lijken taakgerichte leerlingen op grond van dit onderzoek minder geneigd om 
na te denken over de mogelijke uitkomsten van het onderzoek en over een mogelijk verband 
tussen het onderzoek en hun voorkennis. Ook zijn zij minder tevreden over het verloop van 
het onderzoek. Twee competentie gerichte leerlingen die een onjuiste hypothese opstelden, 
bleken niet in staat deze hypothese bij te stellen naar aanleiding van hun meetresultaten. Dit 
verschijnsel is in overeenstemming met de resultaten van door anderen uitgevoerd onderzoek. 
Zo vonden bijvoorbeeld Kuhn, Amsel & O’Loughlin (1988) dat leerlingen vaak hardnekkig 
bevestiging zoeken voor hun eigen hypothese (zelfs wanneer deze in strijd is met hun 
resultaten). Dat het nastreven van bepaalde doelen en het hebben van een bepaalde visie op 
leren niet duidelijk waarneembaar lijken samen te hangen met bepaalde leeractiviteiten is 
enigszins in tegenstelling met het onderzoek van bijvoorbeeld Ng en Bereiter, die 
concludeerden dat op kennisconstructie gericht leerlingen beter in staat waren hun voorkennis 
bij te stellen wanneer daar aanleiding voor was. Voor het feit dat er in het zelfrapportage 
onderzoek (deelonderzoek 2) wel verwachte samenhangen naar voren kwamen tussen 
enerzijds leerconcepties en doeloriëntaties en anderzijds leeractiviteiten terwijl dat niet het 
geval was in het onderzoek met de concrete onderzoekstaak, zijn een aantal oorzaken te 
noemen. Ten eerste moet worden opgemerkt dat Ng en Bereiter (1991) doeloriëntaties 
vaststelden met betrekking tot één bepaalde leertaak, terwijl de door ons gemeten 
doeloriëntaties betrekking hadden op het gehele domein van leren onderzoeken in de exacte 
vakken. De specifieke kenmerken van de gekozen onderzoekstaak kunnen gevolgen hebben 
gehad voor de motivatie van de leerling. Een tweede oorzaak zou kunnen liggen in het feit dat 
de verdeling in competentiegerichte versus taakgerichte leerlingen wellicht niet specifiek 
genoeg is geweest. Ook tussen de doelen van leerlingen die zichzelf duidelijke leerdoelen 
stellen kunnen namelijk grote verschillen bestaan. Zo zijn er wellicht leerlingen die zich 
vooral richten op het leren van onderzoeksvaardigheden, maar ook leerlingen voor wie met 
name het leren of beter begrijpen van natuurwetenschappelijke fenomenen belangrijk is. 
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Hoofdstuk 5 
 
 
Het Profielwerkstuk: een case study 
 
 
5.1 Inleiding 
 
Het profielwerkstuk 
Het profielwerkstuk is bedoeld als het “meesterstuk” van de Tweede Fase. De titel en het 
cijfer van het profielwerkstuk verschijnen op het diploma van de leerling. Waar het centraal 
schriftelijk eindexamen vakinhoudelijke kennis test, is het profielwerkstuk er om de 
praktische vaardigheden van de leerling aan het eind van de rit te testen (werkstuknetwerk, 
n.d.). Hoe die test wordt georganiseerd verschilt van school tot school. Zo starten sommige 
scholen halverwege het schooljaar voorafgaand het examen, andere scholen net voor de 
vakantie, en weer andere scholen beginnen direct aan het begin van het examenjaar. Het 
profielwerkstuk is voor leerlingen de afsluiting van de leerlijn onderzoek doen, zoals deze 
door de betreffende school wordt gehanteerd, op een moment waarop leerlingen een redelijk 
beeld zouden moeten hebben van wat belangrijk is bij het onderzoeken.  
Behalve een test van hun praktische- en onderzoeksvaardigheden is het profielwerkstuk voor 
leerlingen ook de laatste kans, en gezien de uitgebreidheid van deze opdracht misschien ook 
wel de beste gelegenheid, om binnen het voortgezet onderwijs deze vaardigheden op een 
hoger plan te brengen. Dit zal dan ook zeker één van de doelstellingen van docenten zijn 
wanneer zij leerlingen het profielwerkstuk laten uitvoeren. Leerlingen vatten hun taken echter 
niet altijd zo op als ze door de docent bedoeld zijn (Pintrich et al., 1993). Ook voor het 
profielwerkstuk geldt dat het vooral hun opvatting van de taak en de leeromgeving zij die een 
sterke invloed uitoefenen op hoe en wat ze daadwerkelijk leren (Entwistle, 1987).  
 
Bij het profielwerkstuk hebben leerling meer vrijheid dan bij eerdere praktische opdrachten. 
Zo zijn zij vaak vrij in het kiezen van een onderzoeksonderwerp, hetgeen overigens een 
onderdeel van het onderzoekproces is dat leerlingen moeilijk vinden, zoals we in paragraaf 
3.3 van dit proefschrift hebben gezien (zie ook Genseberger, Van der Valk, Jambroes  & 
Hummelen, 2001) . Langs deze weg heeft een leerling invloed op het soort van 
(leer)activiteiten dat hij of zij zal gaan uitvoeren tijdens het maken van een profielwerkstuk. 
De keuze van het onderwerp van het profielwerkstuk kan immers van grote invloed zijn op 
het soort activiteiten dat de leerling gaat uitvoeren en daarmee op de ontwikkeling van zijn 
onderzoekscompetenties. Ook de soort onderzoeksvraag die in het profielwerkstuk 
beantwoord moet worden kan invloed hebben op de onderzoeksactiviteiten die een leerling 
zal uitvoeren. Er van uitgaande dat de ideeën van leerlingen over leren in een bepaald domein 
en over een bepaalde taak van invloed kunnen zijn op hun leeractiviteiten, is het dus voor ons 
interessant om te achterhalen welke relaties er zijn tussen de achterliggende motieven met 
betrekking tot de keuze van het onderwerp van het profielwerkstuk en het type 
onderzoeksvraag en de doelen (met betrekking tot de leeractiviteiten) van leerlingen bij het 
maken van het profielwerkstuk, Daarbij willen we ons met name richten op 
profielwerkstukken waar ook (een van) de exacte vakken bij betrokken (is) zijn. Waarom 
kiezen leerlingen een bepaald onderwerp? Is dat omdat ze het onderwerp interessant vinden, 
omdat ze er al veel over weten of omdat ze van mening zijn dat een bepaald onderwerp hen 
een goede gelegenheid biedt om hun vaardigheden te verbeteren? Het ligt voor de hand te 
veronderstellen dat een leerling met name die vaardigheden verbetert waar hij in aanzienlijke 
mate een beroep op doet tijdens het uitvoeren van het profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is 
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een van de weinige mogelijkheden voor leerlingen om zelf invloed uit te oefenen op waar zij 
zich mee bezig gaan houden en waar zij zich dus in kunnen verbeteren. De vraag rijst of 
leerlingen zich hiervan bewust zijn bij het kiezen van een onderwerp, of dat zij zich veelal 
door andere motieven laten leiden. Een andere vraag is welke onderzoeksactiviteiten hen 
aanspreken en waar zij het meeste tijd aan willen besteden. Uit onderzoek is gebleken dat veel 
leerlingen weinig nadenken over het doel en de methoden van een onderzoek, wanneer dit 
onderzoek hun door de docent wordt opgedragen en de “te behalen” resultaten reeds bekend 
zijn (zie Van den Berg & Buning, 1994). Zijn leerlingen meer bezig met deze  “hoe” en 
“waarom” vragen wanneer, zoals bij het profielwerkstuk het geval is, zij zelf hun onderwerp 
mogen kiezen en de te behalen resultaten niet van tevoren bekend zijn? De onderzoeksvraag 
die we in dit hoofdstuk willen beantwoorden is de volgende: door welke motieven laten 
leerlingen zich leiden wanneer zij zelf een onderwerp voor hun onderzoek mogen kiezen? 
  
Aansluitend bij het bovengenoemde kan deze onderzoeksvraag onderverdeeld worden in de 
volgende deelvragen: 
 

• Hoe geven scholen in de leerlinghandleiding invulling aan de organisatie en 
begeleiding van het profielwerkstuk? 

• Welke factoren spelen een rol bij de keuze van het profielwerkstuk? 
• Aan welke handelingen uit het onderzoeksproces hechten leerlingen het meeste 

waarde en aan welke het minste bij het uitvoeren van een profielwerkstuk? Is dit terug 
te zien in het soort onderzoeksvragen dat zij formuleren? 

• Op welke wijze speelt de inschatting van de eigen onderzoeksvaardigheden een rol bij 
de keuze van het onderwerp voor een profielwerkstuk? 

 
Alvorens nader in te gaan op de onderzoeksmethode, zullen we eerst wat achtergrond 
informatie over het profielwerkstuk geven. 
 
Organisatie, begeleiding & regelgeving en landelijke trends met betrekking tot het 
profielwerkstuk 
De manier waarop de organisatie van het profielwerkstuk wordt vormgegeven verschilt van 
school tot school. Sommige scholen laten leerlingen zelf bepalen wanneer zij aan hun 
profielwerkstuk werken, andere scholen organiseren hier speciale middagen voor. De meeste 
scholen voor voortgezet onderwijs hanteren een leerlinghandleiding voor het maken van een 
profielwerkstuk. Hierin wordt aangegeven hoe de leerling het beste te werk kan gaan, op 
welke momenten er tussentijdse beoordelingen plaatsvinden en welke tijdsplanning door de 
leerlingen moet worden aangehouden. Ook de criteria voor de tussentijdse beoordelingen en 
de eindbeoordeling staan meestal in de leerlinghandleiding. Het profielwerkstuk wordt 
meestal een paar maanden voor het examen afgesloten. In tabel 5.1 is te zien wat er in het 
eindexamenprogramma voor het VWO staat over het profielwerkstuk Natuurkunde (n.b. voor 
Scheikunde en Biologie gelden dezelfde regels): 
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Tabel 5.1 Het profielwerkstuk in het examenprogramma. (Ministerie van OC & W, n.d.) 
 
Het profielwerkstuk heeft een studielast van 80 uur. Het heeft betrekking op ten 
minste twee (deel)vakken van het profieldeel1. 
 
Wanneer natuurkunde bij het profielwerkstuk betrokken is, omvat het profielwerkstuk: 
• een zelfstandige onderzoeksopdracht. 
Wat de bijdrage van natuurkunde betreft is dit: 
• een natuurwetenschappelijk onderzoek en/of 
• een technisch ontwerp 
 
Bij de opzet en uitvoering worden literatuur en/of andere bronnen geraadpleegd en 
geanalyseerd. 
 
Voor de presentatie van het profielwerkstuk wordt gebruik gemaakt van de 
presentatievormen genoemd bij de praktische opdrachten. 
 
Bij het profielwerkstuk wordt het doorlopen proces door de kandidaat 
gedocumenteerd (onderwerpskeuze, vraagstelling, verrichte werkzaamheden, 
geraadpleegde hulpbronnen en dergelijke). Dit wordt in de beoordeling betrokken. 
Voor de beoordeling van het profielwerkstuk wordt gebruik gemaakt van de 
beoordelingscriteria die vooraf aan de kandidaat bekend gemaakt zijn. 
De beoordeling vindt plaats door de examinatoren van de vakken die bij het 
profielwerkstuk zijn betrokken. Het profielwerkstuk moet voldoende afgerond zijn. 
Naast de waardering ‘voldoende’ kan ook de waardering ‘goed’ toegekend worden. 
 

 
 

Slechts een minderheid van alle vwo-leerlingen in Nederland brengt het profielwerkstuk 
onder bij één van de exacte vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie, een 
combinatie van deze vakken, of een combinatie van vakken waarbij er tenminste één een 
exact vak betreft. Het ministerie van OC & W beschikt over cijfers met betrekking tot de 
verdeling van de profielwerkstukken over de verschillende exacte vakken: over het studiejaar 
2000/2001 is in geheel Nederland 3080 maal (op een totaal van 6971, dus in 44% van de 
gevallen) een exact vak genoemd als één van de vakken of het vak waar het profielwerkstuk 
bij is ondergebracht (Dienstpostbus CFI-Onderwijs in cijfers, 2002). Van alle keren dat er een 
exact vak genoemd is, ging het in 38% van de gevallen om biologie. Daarna volgden 
natuurkunde (30%), scheikunde (20%) en tenslotte wiskunde (10%) . 
 
5.2 Methode 
 
Om antwoord te vinden op de onderzoeksvragen is aan 4 scholen in de omgeving van 
Eindhoven gevraagd een exemplaar van de leerlinghandleiding voor het profielwerkstuk 
beschikbaar te stellen. Aan docenten van deze scholen die betrokken waren bij het 
profielwerkstuk is gevraagd aan te geven hoe de organisatie rondom het profielwerkstuk was 
opgezet. Op de 4 scholen is vervolgens bij een aantal leerlingen een enquête afgenomen met 
vragen over het profielwerkstuk en vooral over de aspecten die de onderwerpskeuze van hun 
profielwerkstuk (mogelijk) hadden beïnvloed.  
 
5.2.1  Participanten 
 
De vragenlijsten zijn afgenomen bij alle leerlingen aan het eind van 5 VWO. Het ging om 
leerlingen die net de eerste fase van hun profielwerkstuk, het kiezen van een onderwerp en het 
formuleren van een onderzoeksvraag, af hadden gerond. Omdat wij met name geïnteresseerd 

                                                           
1 Het profielwerkstuk moest in eerste instantie bij ten minste twee (deel)vakken uit het profieldeel ondergebracht worden. Inmiddels is dit 
(tijdelijk?) teruggebracht tot tenminste één (deel)vak (minOCW, 2002). 
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zijn in het leren onderzoeken in de exacte vakken, is uiteindelijk alleen gebruik gemaakt van 
de vragenlijstgegevens van leerlingen die hun profielwerkstuk hadden ondergebracht bij 
scheikunde, wiskunde, natuurkunde of biologie of een combinatie van deze vakken. Op één 
van de vier onderzochte scholen had geen enkele leerling zijn profielwerkstuk ondergebracht, 
bij één of een  combinatie van deze vakken, zodat de vragenlijst gegevens van leerlingen van 
deze school verder niet in het onderzoek gebruikt zijn. Van de 53 overgebleven participanten 
waren er 29 (54,7 %) vrouw en 24 (45,3 %) man. De eerste school leverde 23 (43,4 %) van de 
participanten, de tweede school 20 (37,7 %) en de derde school leverde de laatste 10 
participanten (18,9 %). 
 
5.2.2 Materialen 
 
In het onderzoek dat beschreven is in hoofdstuk 2 van deze dissertatie, is een instrument 
ontwikkeld om de subjectieve competentie van leerlingen op het gebied van de diverse 
onderzoeksvaardigheden in kaart te brengen. Dit instrument is in deze studie opnieuw 
gebruikt. Ook is aan de leerlingen gevraagd hoeveel tijd zij aan de verschillende 
onderzoeksactiviteiten hoopten te besteden.  Dit is gebeurd met behulp van een Likert schaal 
met 4 antwoordalternatieven, variërend van “zeer weinig” tot “heel veel”. Verder zijn aan de 
leerlingen onder andere de volgende vragen gesteld:  

1. Bij welk(e) profielvak(ken) heb je je profielwerkstuk ondergebracht? 
2. Wat is het onderwerp van je profielwerkstuk?  
3. Hoe ben je aan het onderwerp voor je profielwerkstuk gekomen? 
4. Waarom heb jij dit onderzoek gekozen? 
5. Wat is of  zijn voor jou de belangrijkste doel(en) van het profielwerkstuk?  
6. Hoe luidt op dit moment je onderzoeksvraag? 

 
De leerlingen konden bij de meeste vragen meerdere antwoorden aankruisen en indien van 
toepassing was de optie “anders, nl...” toegevoegd. Bij het profielwerkstuk moet een 
onderzoeksvraag beantwoord worden. Er zijn meerdere typen onderzoeksvragen, die op 
verschillende manieren gecategoriseerd kunnen worden. Verschillende websites (Thinkquest, 
n.d.; Cito, n.d.; Go-infra, n.d.) die bedoeld zijn om leerlingen te helpen met het 
profielwerkstuk (en ook de bestudeerde leerlinghandleidingen) gaan uit van de zes 
onderstaande soorten onderzoeksvragen: 

1. Beschrijvende of beeldvormende onderzoeksvragen: op grond van onderzoek beschrijf 
je een situatie of persoon. 

2. Vergelijkende onderzoeksvragen: je wilt overeenkomsten en/of verschillen boven tafel 
krijgen. 

3. Verklarende onderzoeksvragen: je wilt antwoord op de vraag “hoe komt dat”. 
4. Waardebepalende/evaluerende onderzoeksvragen: je geeft een (waarde)oordeel over 

een onderwerp. 
5. Voorspellende onderzoeksvragen: je onderzoekt, bouwt een theorie op en voorspelt 

hoe iets in de toekomst zal zijn. 
6. Probleemoplossende of regelgevende onderzoeksvragen: je probeert op grond van 

onderzoek een bijdrage te leveren aan de oplossing van een probleem. 
 
Wij hebben geprobeerd de in dit onderzoek door de leerlingen geformuleerde 
onderzoeksvragen in één van deze categorieën in te delen. Het soort onderzoeksvraag is 
wellicht een aanwijzing voor het soort (leer)activiteiten waar een leerling een voorkeur voor 
heeft. 
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5.2.3. Procedure 
 
Het invullen van de vragenlijst moest door de leerlingen individueel binnen één lesuur (50 
minuten) gedaan worden. Zowel de onderzoeker als een docent waren de gehele tijd 
aanwezig. De vragenlijst kon anoniem worden ingevuld. De leerlingen hebben geen feedback 
op hun antwoorden ontvangen. 
 
5.3 Resultaten 
 
5.3.1. Organisatie en begeleiding van het profielwerkstuk; de leerlinghandleiding 
 
De leerlinghandleidingen van de vier verschillende scholen zijn bestudeerd en op een aantal 
punten met elkaar vergeleken. We kunnen concluderen dat ze op hoofdlijnen overeenkomen. 
Alle vier de leerlinghandleidingen lijken in grote mate gebaseerd op de door het CITO 
uitgegeven algemene handleiding voor de aanpak van een profielwerkstuk (Sinkeldam, 1998). 
Overeenkomsten tussen de verschillende scholen zijn dat: 

• de scholen werken met go/no go beoordelingsmomenten  
• leerlingen tussentijds 3 maal worden beoordeeld  
• de criteria voor de beoordeling aan de leerlingen worden bekendgemaakt 
• de tijdplanning duidelijk is aangegeven 
• de diverse fasen/stappen duidelijk worden omschreven 
• leerlingen wordt gevraagd een log- en een bronnenboek bij te houden 

 
Er zijn tussen scholen echter ook een aantal verschillen, die met name betrekking hebben op 
organisatorische en logistieke aangelegenheden. Zo willen drie scholen leerlingen liever niet 
te veel laten “zwemmen” bij het kiezen van een onderwerp en gaan zij uit van een door de 
docent aan de leerling uitgereikte lijst. Verder varieert het aantal leerlingen dat maximaal aan 
één profielwerkstuk mag werken van 2 tot 4. Ook de keuze die één van de scholen maakt voor 
het niet individueel beoordelen van leerlingen lijkt vooral gebaseerd op praktische 
overwegingen. Verder geeft één school een indicatie van de studielast per onderzoeksfase. Op 
de andere scholen gebeurt dat niet. 

 
5.3.2 Factoren die een rol spelen bij de keuze van het profielwerkstuk 
 
Vak en docent 
Het vak waarbij het profielwerkstuk wordt ondergebracht is belangrijker dan de rol van de 
docent. 36 (67,9%) leerlingen geven aan dat zij het belangrijk vonden hun profielwerkstuk 
(PWS) bij een bepaald vak onder te brengen, terwijl slechts 18 (34%) leerlingen het belangrijk 
vonden dat een bepaalde docent hun begeleider zou worden bij het uitvoeren van het 
profielwerkstuk. Binnen de door ons onderzochte groep wilden veel leerlingen hun onderzoek 
(mede) onderbrengen bij het vak biologie (zie tabel 5.2); 29 van de 53 leerlingen (54,7%) 
willen biologie een rol laten spelen in hun profielwerkstuk, onder meisjes is dat percentage 
zelfs 65,5% .  
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Tabel 5.2 Verdeling van PWS-onderwerpen over de exacte vakken 
Vak 

 
Aantal ll. dat dit vak betrekt bij zijn/haar PWS 

Biologie 
 

29 

Natuurkunde 
 

23 

Scheikunde 
 

12 

Wiskunde 
 

13 

 
 
Andere factoren 
In tabel 5.3 zijn de motieven die volgens leerlingen een rol hebben gespeeld bij hun 
onderwerpskeuze weergegeven. Leerlingen vinden het vooral belangrijk te weten hoe zij een 
onderwerp kunnen aanpakken en hoe zij aan informatie kunnen komen voordat zij aan het 
profielwerkstuk  beginnen. Onder de optie “anders, nl...” werd meestal door leerlingen 
vermeld dat het onderwerp hen leuk (6 maal) of interessant (13 maal) leek. Twee leerlingen 
gaven aan zich persoonlijk bij hun onderwerp betrokken te voelen: “ik heb er zelf last van” en 
“ik beoefen deze sport”. Twee andere leerlingen noemden de activiteiten die volgens hen bij 
het door hen gekozen onderwerp hoorden als motivatie: “ ik vind het leuk om proefjes te doen 
en te bestuderen” en “ik ben beter in iets maken dan in een tekst schrijven”. 
 
 
Tabel 5.3 Redenen van leerlingen om een bepaald onderwerp voor het PWS te kiezen 

Reden om een onderwerp te kiezen 
 

Aantal maal genoemd 

Ik weet er al veel van. 
 

11 

Ik weet er nog niets van, maar wil er iets over leren. 
 

18 

Ik denk makkelijk aan informatie over het onderwerp 
te komen. 

18 

Het is een onderwerp dat andere leerlingen niet snel 
zullen kiezen. 

13 

Het lijkt me een makkelijk onderwerp. 
 

3 

Ik heb al een idee hoe ik een PWS met dit onderwerp 
moet aanpakken. 

18 

Anders, nl... 
 

23 

 
 

 72
 



 

5.3.3 Leerlingdoelen en handelingen waaraan leerlingen belang hechten bij het uitvoeren 
van een profielwerkstuk 
 
Leerlingdoelen 
Leerlingen zeggen dat hun belangrijkste doel het leren en begrijpen van nieuwe dingen is (zie 
fig. 5.1). Ook het leren onderzoeken en het toepassen van wat in eerdere jaren is geleerd 
worden regelmatig als doelen genoemd. Hoewel er leerlingen zijn die aangeven dat zij een 
profielwerkstuk maken omdat dit nu eenmaal moet, hebben ook zij nauwelijks de intentie (of 
de hoop?) dat zij er tussendoor glippen, zonder dat zij daadwerkelijk hebben moeten laten 
zien wat ze waard zijn; de doelen “door zo weinig mogelijk werk te verrichten mijn 
profielwerkstuk afronden” en “verbergen dat ik iets niet weet of kan” scoren laag.  
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 maal). Twee leerlingen willen “gewoon slagen”. 

ewenste tijdsbesteding 
 figuur 5.2 is weergegeven hoeveel tijd leerlingen gemiddeld aan de verschillende 
derzoeksactiviteiten denken te besteden bij het uitvoeren van hun profielwerkstuk. 

eerlingen willen het meeste tijd besteden aan “”gegevens uitwerken”, “resultaten behalen die 
ereenkomen met de theorie” en “verklaringen geven voor uitkomsten”. Het minste tijd 

illen zij besteden aan de activiteiten “voorstellen doen voor verder onderzoek”, “afnemen 
n een interview/enquête”, “doel van het onderzoek bepalen” en “omschrijven wat het 
obleem of de onderzoeksvraag is”. 

s 

g. 5.1 Doelen van leerlingen
n anderen, c = nieuwe dingen leren en begrijpen, d = door zo weinig mogelijk werk te verrichten m
ronden, e = verbergen dat ik iets niet weet of kan, f = door hard werken iets leren of begrijpen, g = e
aatschappelijk) probleem oplossen, h = geen doelen, moest van school, i = toepassen wat ik in eerder
b geleerd, j = goede presentatie houden, k = anders, nl... 

nder de optie “anders, nl…” geven leerlingen aan dat zij meer te weten wilden komen ove
ts dat hen interessant lijkt (6 maal), dat zij zichzelf willen bewijzen door een de beoordeling 
oed” te scoren, “gewoon een goed werkstuk af te leveren” of “t
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Fig. 5.2 Tijd die leerlingen denken te besteden aan bepaalde activiteiten tijdens het PWS: a = doel van het 
onderzoek bepalen, b = omschrijven wat het probleem of de onderzoeksvraag is, c = opschrijven wat je denkt dat 
het resultaat van het onderzoek zal zijn, d = uitzoeken hoe je het onderzoek gaat aanpakken, e = een werkplan 
voor het onderzoek opstellen, f = omgaan met (meet)apparatuur, g = proeven doen of monsters nemen, h = 
opschrijven wat je waarneemt, i = afnemen van een interview/enquête, j = resultaten behalen die kloppen met de 
theorie, k = gegevens uitwerken, l =verklaringen geven voor uitkomsten, m = nagaan hoe het onderzoek is 
gegaan en hoe het beter zou kunnen, n = voorstellen doen voor verder onderzoek 
 
 
Verbanden tussen doelen en gewenste tijdsbesteding 
We hebben twee groepen leerlingen, namelijk leerlingen die het “leren onderzoeken” als doel 
noemden en leerlingen die “toepassen van wat in eerdere jaren is geleerd” als doel hebben 
genoemd apart bekeken. De groep leerlingen die het “leren onderzoeken” expliciet als doel 
noemt bij het onderzoeken blijkt aan een aantal vaardigheden significant meer tijd te willen 
besteden dan leerlingen die dit doel niet noemen. Het gaat om de vaardigheden “omschrijven 
wat het probleem of de onderzoeksvraag is”, “resultaten behalen die overeenkomen met de 
theorie”, “verklaringen geven voor uitkomsten” en “nagaan hoe het onderzoek is gegaan en 
hoe het beter zou kunnen”. De leerlingen die het “toepassen van wat in eerdere jaren is 
geleerd” expliciet als doel aangeven, willen meer tijd besteden aan “het doel van het 
onderzoek bepalen” en “omschrijven wat het probleem of de onderzoeksvraag is” dan 
leerlingen die dit niet doen.  
 
Soorten onderzoeksvragen 
Ondanks het feit dat de door de verschillende scholen gestelde deadlines al waren verstreken, 
was een aantal leerlingen er nog niet in geslaagd een onderzoeksvraag te formuleren. 32 
leerlingen was dat wel gelukt. Veel onderzoeksvragen bevatten elementen van meerdere 
verschillende soorten onderzoeksvragen (zie ook Dolné en Verharen, 1994). Dit was ook in 
ons onderzoek het geval. De vragen zijn, na bekeken te zijn door meerdere onderzoekers, 
ingedeeld in die categorie waar ze het meest mee overeen kwamen (tabel 5.4). 
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Tabel 5.4 Verdeling van de onderzoeksvragen 

Soort onderzoeksvraag 
 

Aantal 

Beschrijvende of beeldvormende 14 
Vergelijkende 2 
Verklarende 4 
Waardebepalende/evaluerende 2 
Voorspellende 2 
Probleemoplossende of regelgevende 8 
 
 
We zien dat met name beschrijvende en verklarende onderzoeksvragen en 
probleemoplossende onderzoeksvragen aan bod komen. Het aantal leerlingen dat een 
probleem oplossende/regelgevende onderzoeksvraag heeft geformuleerd (8) is overigens 
hoger dan het aantal leerlingen dat zegt dat “een (maatschappelijk) probleem oplossen” een 
(van de) doel(en) is bij het maken van een profielwerkstuk (dit waren er 5, zie voor deze 
gegevens figuur 5.1). 
 
5.3.4 De rol van de subjectieve onderzoekscompetentie 
 
De 53 leerlingen die in dit onderzoek betrokken zijn en die rond  het moment van het 
onderzoek bezig waren met het formuleren van een onderzoeksvraag, noemen deze 
handeling/vaardigheid één van de vaardigheden waar zij het meeste moeite mee hebben. De 
inschatting van de eigen onderzoeksvaardigheden speelt geen belangrijke rol bij de keuze van 
het onderwerp voor een profiel werkstuk. Wanneer we kijken naar de leerlingen als groep, 
blijkt dat er voor geen enkele onderzoeksactiviteit/vaardigheid een negatieve correlatie is 
tussen de subjectieve competentie en de tijd die leerlingen aan deze activiteit/vaardigheid 
willen besteden. Met andere woorden: voor geen enkele activiteit/vaardigheid geldt dat 
leerlingen die zichzelf onzeker voelen er (tijdens het uitvoeren van het profielwerkstuk) veel 
tijd in willen investeren om zichzelf te verbeteren. Juist het tegenovergestelde blijkt het geval: 
leerlingen willen veel tijd besteden aan vaardigheden waar zij al goed in denken te zijn en 
weinig aan vaardigheden waar zij minder goed in denken te zijn.  Dit verband is significant 
voor de activiteiten/vaardigheden genoemd in tabel 5.5. 
 
Tabel 5.5 Correlaties tussen subjectieve competentie en de tijd die leerlingen aan de betreffende 
vaardigheid/activiteit willen besteden. 

Vaardigheid/activiteit Correlatie 
Omgaan met meetapparatuur 
 

.30*

Verklaringen geven voor 
uitkomsten 

.30*

Nagaan hoe het onderzoek is 
gegaan en hoe het beter zou 
kunnen. 

.37**

**Correlatie significant op 0.01 niveau; *Correlatie significant op 0.05 niveau 
 
 
Ook wanneer we alleen kijken naar de groep leerlingen die het “leren onderzoeken” expliciet 
als doel noemt bij het onderzoeken blijven deze positieve correlaties bestaan. Doordat het in 
dit geval gaat om een klein aantal leerlingen (19) zijn deze correlaties niet meer significant. 
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5.4 Conclusies en discussie 
 
Verschillen en overeen komsten tussen de betrokken scholen; leerlinghandleidingen 
Tussen de leerlinghandleidingen waren duidelijk meer overeenkomsten dan verschillen. Dit 
wordt met name veroorzaakt door het feit dat de verschillende handleidingen op dezelfde bron 
gebaseerd lijken te zijn: de algemene handleiding voor de aanpak van een profielwerkstuk van 
Sinkeldam (1998). De verschillen die er waren, waren niet van didactische of inhoudelijke 
aard, maar hadden eerder organisatorisch/logistieke achtergronden. Zo zijn er verschillen in 
het aantal medeleerlingen waar mee samengewerkt mag worden, de vrijheid die leerlingen 
hebben met betrekking tot de keuze van het onderwerp en de keuze van de school voor het 
wel of niet individueel beoordelen van leerlingen.  
 
Factoren die een rol spelen bij de keuze van het profielwerkstuk; handelingen waar leerlingen 
waarde aan hechten bij het uitvoeren van een profielwerkstuk 
Het is voor de meeste leerlingen vooral belangrijk bij welk vak zij hun profielwerkstuk 
onderbrengen. De resultaten van dit onderzoek met betrekking tot de verdeling van de 
onderwerpen voor het profielwerkstuk over de (exacte) vakken lijken redelijk overeen te 
komen met de landelijke trend. De keuze voor een bepaald vak om hun profielwerkstuk bij 
onder te brengen maken leerlingen op basis van de inhoud of kenmerken van dat vak, de 
docent is hierbij minder van belang. Leerlingen kiezen meestal een bepaald onderwerp voor 
hun profielwerkstuk omdat zij er iets over willen leren, makkelijk aan informatie denken te 
kunnen komen, het interessant of leuk vinden en/of al een idee hebben hoe ze het 
profielwerkstuk met het betreffende onderwerp moeten aanpakken. Voor leerlingen is het 
belangrijkste doel van het profielwerkstuk dat zij “nieuwe dingen leren en begrijpen”. De 
onderzoeksvragen die leerlingen formuleren zijn dan ook vaak te categoriseren als 
beschrijvend of verklarend. Het doel “nieuwe dingen leren en begrijpen” is duidelijk 
belangrijker dan het doel “leren hoe ik moet onderzoeken”. Leerlingen geven aan weinig tijd 
te willen besteden aan de eerste fase van hun onderzoek, waarin zij het doel van hun 
onderzoek moeten bepalen, hun onderzoeksvraag moeten formuleren en een hypothese op 
moeten stellen, terwijl uit ander onderzoek blijkt dat dit juist onderdelen zijn waar ze moeite 
mee hebben (Van der Schee & Riksen, 2002) en waar docenten veel belang aan hechten (zie 
hoofdstuk 6 van dit proefschrift). Leerlingen die aangeven graag te willen leren onderzoeken, 
zijn bereid meer tijd te besteden aan het “nagaan hoe het onderzoek is gegaan en hoe het beter 
zou kunnen”. In ons eerdere onderzoek (hoofdstuk 3) bleek dat leerlingen zich behoorlijk 
competent achten met betrekking tot de vaardigheid “omschrijven wat het probleem of de 
onderzoeksvraag is”. De meeste van hen hadden echter weinig tot geen ervaring met deze 
activiteit, omdat in de lagere klassen veelal “kookboek”practica worden gedaan. De 53 
leerlingen die in dit onderzoek betrokken zijn en die rond  het moment van het onderzoek 
bezig waren met het formuleren van een onderzoeksvraag, noemen het opstellen van een 
onderzoeksvraag juist een van de vaardigheden waar zij het meeste moeite mee hebben. Veel 
leerlingen waren dan ook niet op tijd klaar met het opstellen van hun onderzoeksvraag. 
Leerlingen hebben blijkbaar de neiging de moeilijkheidsgraad van deze vaardigheid te 
onderschatten, tot het moment dat zij er daadwerkelijk mee in aanraking komen. Wellicht is 
dit ook met andere vaardigheden het geval. 
 
De rol van subjectieve competenties 
Uit ons onderzoek is geen duidelijk verband gebleken tussen de inschatting van de eigen 
competenties en de keuze van het onderwerp van een profielwerkstuk. Als er al een correlatie 
is tussen de inschatting van de eigen competentie met betrekking tot een bepaalde 
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onderzoeksvaardigheid en de tijd die een leerling aan de bijbehorende activiteit hoopte te 
besteden, dan betreft het een positieve correlatie. Dit betekent dat er weinig leerlingen zijn 
(ook onder hen die zich expliciet als doel stellen om tijdens het uitvoeren van profielwerkstuk 
beter te leren onderzoeken) die zich duidelijk als doel stellen om hun zwakke punten met 
betrekking tot onderzoek doen te verbeteren wanneer zij aan het profielwerkstuk beginnen. 
Leerlingen houden  zich liever bezig met vaardigheden waarvan zij vinden dat ze die in 
voldoende mate beheersen. Het profielwerkstuk is behalve een mogelijkheid tot het beter 
leren onderzoeken (vooral) ook een situatie waarin leerlingen beoordeeld worden. Uit ons 
onderzoek en het onderzoek van Genseberger et al. (2002) blijkt dat leerlingen zichzelf 
onvoldoende voorbereid achten op het proces van oriëntatie en het komen tot een goede 
onderzoeksvraag wanneer zij zelfstandig, open onderzoek gaan doen. Het ligt voor de hand 
dat leerlingen, wanneer zij beoordeeld worden, de wens hebben dat vaardigheden die zij niet 
goed beheersen geen grote rol spelen. Witterholt en Van Streun (2002) merken in hun 
onderzoek zelfs op het zeer vreemd te vinden dat leerlingen worden beoordeeld op de 
beheersing van bepaalde vaardigheden “zonder dat er onderwijs en een leerproces aan is 
voorafgegaan”. Daar komt nog bij dat juist omdat vaardigheden als “voorstellen doen voor 
verder onderzoek”, “doel van het onderzoek bepalen” en “omschrijven wat het probleem of de 
onderzoeksvraag is” in eerdere door de leerlingen uitgevoerde praktische opdrachten slechts 
weinig aan bod komen (Van Rens & Dekkers, 2000), leerlingen wellicht geneigd zijn het 
belang van deze vaardigheden te onderschatten. Hun idee van wat belangrijk is binnen een 
domein is immers voor een belangrijk deel gebaseerd op eerdere (leer)ervaringen (Gravoso et 
al., 2002). Leerlingen zouden hun onderzoekstijd wellicht anders willen besteden als zij beter 
zouden weten wat er bij een profielwerkstuk komt kijken. Wellicht beschouwen Genseberger 
et al. (2002) daarom het gebruik door leerlingen van werkstukken uit voorgaande jaren als een 
“succesvolle oriëntatieactiviteit”. 
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Hoofdstuk 6 
 
 
Opvattingen van docenten over leren onderzoeken in de klas  
 
 
6.1 Inleiding  
 
Voor de ontwikkeling van de didactiek van het leren onderzoeken is het van belang dat er 
inzicht is in de daarop betrekking hebbende kennisbasis van docenten. Met name inzicht in de 
wijze waarop docenten onderzoeksleeromgevingen vormgeven en hun daarop betrekking 
hebbende praktijktheorieën kan daarbij een nuttige rol spelen. Van Rens en Dekkers (2000) 
stellen dat bekwaamheden die nodig zijn om daadwerkelijk onderwijs te geven in het 
algemeen meer ontwikkeld zijn bij docenten dan bekwaamheden die verband houden met het 
ontwerpen van onderwijsleersituaties. Het is daarom volgens hen voor docenten zeer lastig het 
leerdoel “leren onderzoeken” in hun onderwijs te operationaliseren (zie ook Millar, 1994). De 
opvattingen en kennis van docenten zijn vitale gegevens waarmee rekening moet worden 
gehouden bij het beoordelen van de mogelijke doeltreffendheid van de 
onderzoeksleeromgeving op scholen (Keys & Bryan, 2001), want net als leerlingen hebben 
docenten opvattingen die hun gedrag, in dit geval het leraarsgedrag, beïnvloeden. Zij hebben 
ideeën ontwikkeld over dimensies waarop leraren van elkaar kunnen verschillen, over wat 
goede en slechte leraren zijn en zij hebben een voorkeur ontwikkeld voor bepaalde 
werkvormen (Van der Sanden, 1997). Uitgaande van de principes van het constructivisme 
zullen zij deze ideeën en de handelingen die daarmee gepaard gaan, vooral bijstellen wanneer 
zij inzien dat zij daardoor beter functioneren in de dagelijkse (onderwijs)praktijk. Verwacht 
mag worden dat hun praktijktheorieën en hun gedrag in veel geringere mate zullen worden 
beïnvloed door informatie die hen via de weg van de wetenschap of de overheid bereikt (dit 
geven docenten ook zelf aan, zie Van Tilburg & Verloop, 2000). Met de invoering van de 
Tweede Fase en, daarmee gepaard gaand, het expliciet noemen van een aantal 
onderzoeksvaardigheden in de examenprogramma’s voor de exacte vakken is er een situatie 
ontstaan waarin docenten “leren onderzoeken” daadwerkelijk een plaats in het curriculum 
hebben moeten geven. Hoe zij dat gedaan hebben en hoe zij de effectiviteit van hun eigen 
onderwijs, alsmede de haalbaarheid van de door de overheid gewenste leerresultaten 
beoordelen is de belangrijkste vraag uit dit hoofdstuk. Van Tilburg en Verloop (2000) 
interviewden in hun onderzoek naar de kennis en opvattingen over het onderwijzen van 
onderzoeksvaardigheden negen ervaren docenten. Deze docenten werkten binnen de kaders 
van het in 1996 en 1997 nog geldende examenprogramma. Ook Van Rens en Dekkers (2000) 
waren benieuwd naar de visies en plannen van docenten om het leren onderzoek in de (ten 
tijde van hun onderzoek nog toekomstige) Tweede Fase te verwezenlijken. In hun onderzoek 
interviewden zij daartoe tien docenten. Ook wij hebben docenten ondervraagd. Deze 
ondervraging vond plaats enkele jaren ná de invoering van de Tweede Fase. Het is interessant 
de bevindingen uit de onderzoeken van Van Tilburg en Verloop (2000) en van Van Rens en 
Dekkers (2000) naast die van ons te leggen. De leerdoelen en de subjectieve competenties van 
leerlingen in het domein “onderzoeken in de exacte vakken” zijn aan de orde geweest in 
hoofdstuk 3 van deze dissertatie. Met nagenoeg dezelfde instrumenten hebben we in dit 
onderzoek gekeken naar de leerdoelen en leerresultaten in dit domein volgens docenten. De 
resultaten van de twee onderzoeken geven ons de mogelijkheid te bekijken in hoeverre de 
doelen en meningen van docenten en leerlingen met betrekking tot het leren onderzoeken op 
elkaar aansluiten. 
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6.1.1. Onderzoeksvragen 
 
Aansluitend bij het bovenstaande komen we voor dit hoofdstuk tot de volgende 
onderzoeksvragen: 

• Welke opvattingen hebben docenten over het begeleiden van leerlingen bij het doen 
van onderzoek?  

• Hoe kan hun didactisch handelen worden gekarakteriseerd? 
• Op welke manier proberen zij hun professioneel handelen op het gebied van de 

didactiek van het leren onderzoeken te verbeteren? 
 
6.2 Methode 
 
6.2.1 Participanten 
 
Acht docenten van vier verschillende scholen zijn ondervraagd over de doelen, resultaten en 
didactiek van het leren onderzoeken. Het ging om drie leraren scheikunde, drie leraren 
natuurkunde en twee leraren biologie. Op één na waren alle docenten mannen. Eén docent 
stond ten tijde van het interview vier jaar voor de klas, de anderen hadden allemaal meer dan 
vijftien jaar ervaring in het onderwijs. De drie scheikundedocenten gebruikten dezelfde 
methode, de methoden die de natuurkunde- en biologiedocenten gebruikten varieerden. 
 
6.2.2 Materialen 
 
Het onderzoek bestond uit een schriftelijk en een mondeling (interview) gedeelte. In het 
schriftelijke gedeelte werden aan de docenten lijsten met 19 onderzoeksvaardigheden 
voorgelegd die tweemaal beoordeeld werden door de docenten. De eerste keer gaven de 
docenten aan in hoeverre zij een onderzoeksvaardigheid belangrijk vonden voor leerlingen, de 
tweede beoordeling had betrekking op de mate van beheersing van deze 
onderzoeksvaardigheden door de “gemiddelde” leerling. Aan de docenten werd gevraagd te 
denken aan leerlingen die biologie 2, natuurkunde 2 of scheikunde 2 volgen. Het betrof de 
lijst met vaardigheden die eerder ook door ons is gebruikt voor leerlingen.  
De vragen van het interview zijn in drie gedeelten te verdelen:  

1. Welke doelen heeft de docent met betrekking tot de kennis, vaardigheden en attitudes 
die leerlingen moeten verwerven ten aanzien van het domein onderzoeken aan het 
einde van het vwo? In hoeverre worden in het huidige onderwijs deze doelen volgens 
de docenten bereikt? 

2. Hoe is het onderwijzen van de verschillende onderzoeksvaardigheden geïntegreerd in 
het curriculum van het betreffende vak? Is er sprake van een leerlijn “onderzoek 
doen”? 

3. Welke ideeën heeft de docent over de didactiek van het leren onderzoeken en wat doet 
hij of heeft hij gedaan om zijn eigen kennis en vaardigheden op dit terrein te 
vergroten? 

 
Docenten werden ook uitgenodigd in te gaan op veranderingen binnen het domein leren 
onderzoeken sinds de invoering van de Tweede Fase. 
 
6.2.3 Procedure en dataverwerking 
 
Eerst werden aan de docenten de lijsten met onderzoeksvaardigheden voorgelegd. Na het 
invullen van de lijsten werd de docenten het interview afgenomen. Dit interview werd 
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vastgelegd op audiotape met behulp van een cassetterecorder. De interviews zijn achteraf 
integraal uitgetypt en vervolgens handmatig geanalyseerd. De ondervraging vond plaats aan 
het einde van het schooljaar 2001/2002. 
 
6. 3 Resultaten 
 
6.3.1 Leerdoelen en leerresultaten volgens de docenten 
 
Leerdoelen: kennis, vaardigheden en attitude 
Het doel van leren onderzoeken is voor twee docenten vooral gelegen in de realisering van 
een goede aansluiting op een eventuele vervolgopleiding, de overige docenten vinden het 
vooral horen bij een vwo-opleiding. Zes docenten achten, naast de vaardigheden, de kennis 
over de procedure en de fasen in een onderzoek van belang. 
In tabel 6.1 is weergegeven hoe belangrijk de docenten de verschillende 
onderzoeksvaardigheden vonden. De volgorde van belangrijkheid van de verschillende 
vaardigheden is terug te vinden in de kolom Rangorde (D). Het overgrote deel van de 
vaardigheden wordt door de docenten belangrijk tot zeer belangrijk gevonden. Uitzonderingen 
zijn de vaardigheden “resultaten kunnen behalen die overeenkomen met de theorie” (dit is niet 
onlogisch, gezien het feit dat het hechten van veel belang aan deze “vaardigheid” in 
wetenschappelijke kring veelal als een mogelijke misconceptie van leerlingen wordt gezien), 
het kunnen afnemen van een interview/ enquête (dit zijn onderzoekstechnieken die in de 
exacte vakken op scholen nauwelijks gebruikt worden) en de vaardigheid “een onderwerp 
kunnen verzinnen”. De docenten verschilden van mening over het belang van de 
vaardigheden “voorstellen doen voor verder onderzoek” en “kunnen opschrijven wat je denkt 
dat het resultaat van het onderzoek zal zijn”. De docenten verlangen van hun leerlingen een 
houding die zij zelf omschreven als “nieuwsgierig”. Zij gaven aan het belangrijk te vinden dat 
leerlingen openstaan voor nieuwe indrukken en ontdekkingen, maar ook kritisch blijven ten 
opzichte van hun resultaten. 
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Tabel 6.1 Mate van belangrijkheid van de verschillende onderzoeksvaardigheden volgens docenten. 
 Docent nummer 

 
Onderzoeksvaardigheden 1 2 3 4 5 6 7 8 Gem. Rangorde 

(D) 
1. Een onderwerp voor een onderzoek kunnen 
verzinnen 3 4 3 2 3 3 4 4 3.3 16 

2. Doel van het onderzoek kunnen opschrijven 
 5 4 5 5 5 3 5 4 4.5 3-4 

3. Kunnen omschrijven wat het probleem of de 
onderzoeksvraag is 5 4 5 5 5 3 5 4 4.5 3-4 

4. Kunnen opschrijven wat je denkt dat het resultaat 
van het onderzoek zal zijn 3 3 5 4 2 3 5 2 3.4 14-15 

5. Kunnen uitzoeken hoe je het onderzoek gaat 
aanpakken 4 3 3 4 4 3 3 5 3.6 13 

6. Een werkplan voor het onderzoek kunnen opstellen
 3 4 4 5 5 4 5 4 4.3 5-6-7 

7. Kunnen omgaan met (meet)apparatuur 
 3 3 3 3 5 4 4 3 3.5 14-15 

8. Proeven kunnen doen of monsters nemen 
 4 4 4 5 5 4 4 4 4.3 5-6-7 

9. Kunnen opschrijven wat je waarneemt 
 5 4 5 5 5 4 5 5 4.8 1 

10. Het kunnen afnemen van een interview/enquête 
 2 3 1 1 2 2 4 3 2.3 18 

11. Resultaten kunnen behalen die overeenkomen met 
de theorie 1 1 3 1 1 1 1 1 1.3 19 

12. Gegevens kunnen uitwerken 
 4 4 5 4 4 4 4 5 4.3 5-6-7 

13. Kunnen nagaan of de gegevens betrouwbaar zijn 
 4 4 4 3 4 4 3 5 3.9 11-12 

14. Conclusies kunnen trekken en verantwoorden 
 5 4 5 5 5 4 5 4 4.6 2 

15. Verklaringen kunnen geven voor uitkomsten 
 3 4 4 5 4 4 5 4 4.1 8 

16. Kunnen nagaan hoe het onderzoek is gegaan en 
hoe het beter zou kunnen 4 4 4 3 4 4 5 4 4.0 9-10 

17. Voorstellen kunnen doen voor verder onderzoek 
 1 4 3 3 1 4 3 3 2.8 17 

18. Kunnen controleren of je op de goede weg bent 
 4 4 4 3 3  5 4 3.9 11-12 

19. Gemotiveerd kunnen blijven als een onderzoek 
moeizaam verloopt 4 4 3 4 4  4 5 4.0 9-10 

 
 
Leerresultaten 
In tabel 6.2 is weergegeven hoe de docenten de beheersing van de verschillende 
onderzoeksvaardigheden beoordeelden. De vaardigheden “kunnen opschrijven wat je 
waarneemt” en  “gegevens kunnen uitwerken scoorden het hoogst. De vaardigheden “kunnen 
nagaan of de gegevens betrouwbaar zijn”, “verklaringen kunnen geven voor uitkomsten”, 
“kunnen nagaan hoe het onderzoek is gegaan en hoe het beter zou kunnen”, “voorstellen 
kunnen doen voor verder onderzoek” en “kunnen controleren of je op de goede weg bent” 
scoren het laagst. Dit zijn de meer metacognitieve vaardigheden. De docenten die de 
vaardigheid “resultaten kunnen behalen die overeenkomen met de theorie” een cijfer hoger 
dan 1 gaven, benadrukten dat dit ironisch bedoeld was. Ook in de interviews gaf de helft van 
de docenten aan dat leerlingen moeite hebben met het verklaren van hun uitkomsten. Met 
name de docenten natuur- en scheikunde gaven aan het moeilijk te vinden te beoordelen in 
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hoeverre de leerlingen de genoemde onderzoeksvaardigheden verwerven. De 
“natuurwetenschappelijke houding” die onderzoek vereist, is volgens de docenten een 
moeilijk aan te leren eigenschap. Zij menen dat het meer iets is waar de leerling “van nature” 
al over moet beschikken. 
 
Tabel 6.2 Mate van beheersing door de  “gemiddelde” leerling volgens docenten. 
 
 Docent nummer 

 
Onderzoeksvaardigheden 1 2 3 4 5 6 7 8 Gemiddelde 

1. Een onderwerp voor een onderzoek kunnen 
verzinnen 4 4 2 3 3 2 4 4 3.3 

2. Doel van het onderzoek kunnen opschrijven 
 3 2 3 3 4 2 4 3 3.0 

3. Kunnen omschrijven wat het probleem of de 
onderzoeksvraag is 3 2 4 3 4 2 3 3 3.0 

4. Kunnen opschrijven wat je denkt dat het resultaat 
van het onderzoek zal zijn 3 1 4 4  3 4 2 3.0 

5. Kunnen uitzoeken hoe je het onderzoek gaat 
aanpakken 2 2 3 2 3 2 3 4 2.6 

6. Een werkplan voor het onderzoek kunnen opstellen 
 3 1 3 3 3 2 4 3 2.8 

7. Kunnen omgaan met (meet)apparatuur 
 4 2 2 3 5 3 4 2 3.1 

8. Proeven kunnen doen of monsters nemen 
 3 3 2 3 4 3 4 2 3.0 

9. Kunnen opschrijven wat je waarneemt 
 4 3 3 4 3 4 4 3 3.5 

10. Het kunnen afnemen van een interview/enquête 
 3 2     4 2 2.8 

11. Resultaten kunnen behalen die overeenkomen met 
de theorie 3 1 3 1 4    2.4 

12. Gegevens kunnen uitwerken 
 3 3 4 3 3 3 4 4 3.4 

13. Kunnen nagaan of de gegevens betrouwbaar zijn 
 2 1 2 3 2 3 2 3 2.3 

14. Conclusies kunnen trekken en verantwoorden 
 3 1 3.5 3 4 3 3 3 2.9 

15. Verklaringen kunnen geven voor uitkomsten 
 2 1 2 3 2 2 3 3 2.3 

16. Kunnen nagaan hoe het onderzoek is gegaan en hoe 
het beter zou kunnen 2 1 3 3 2 2 4 3 2.5 

17. Voorstellen kunnen doen voor verder onderzoek 
 1 2 3 2 2 3 3 2 2.3 

18. Kunnen controleren of je op de goede weg bent 
 2 1 2 2 2  4 3 2.3 

19. Gemotiveerd kunnen blijven als een onderzoek 
moeizaam verloopt 1 3 4 2 2  4 5 3.0 

 
 
6.3.2 De plaats van onderzoeksvaardigheden in het curriculum  
 
Aan de docenten is gevraagd hoe het leren onderzoeken is geïntegreerd in het curriculum. Er 
bleken grote verschillen tussen de vakken. De docenten biologie, die beide een andere 
methode gebruikten, gaven allebei aan dat in de door hen gebruikte methode leerlingen vanaf 
klas vier gestimuleerd worden om hypothesen op te stellen en zelf onderzoeksopzetten te 
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maken. De practica hebben de opbouw van recepten in klas vier naar vrijwel open opdrachten 
in klas vijf en zes. De docenten scheikunde en natuurkunde gaven aan vaak te blijven steken 
in de receptsgewijze opdrachten. Zij weten dit aan een gebrek aan tijd. Een van de weinige 
kansen die leerlingen krijgen op meer open onderzoek is het profielwerkstuk. Slechts een 
minderheid van de leerlingen brengt zijn profielwerkstuk echter onder bij scheikunde en/of 
natuurkunde (dit proefschrift, hoofdstuk 5; Dienstpostbus CFI-Onderwijs in cijfers, 2002). 
 
6.3.3. Ideeën van docenten over de didactiek van het leren onderzoeken en hun eigen 
competentie-ontwikkeling  
 
De didactiek van het leren onderzoeken 
Met name de natuur- en scheikunde docenten zien de didactiek van het leren onderzoeken niet 
los van de didactiek van vak; zij verwachten dat de leerlingen bij het doen van practica 
impliciet ook wat van onderzoek leren. De scheikunde docenten werken gedurende de gehele 
Tweede Fase wel één of tweemaal met “go” en “no go” stappen, maar zeggen niet goed te 
weten in hoeverre dit hun leerlingen helpt de verschillende onderzoeksfasen daadwerkelijk te 
onderscheiden. Een aantal docenten zegt sinds de invoering van de Tweede Fase meer te zijn 
gaan nadenken over de structuur van een onderzoek en de noodzaak deze structuur duidelijk 
te maken aan leerlingen. De motiverende werking van het werken in zelfgekozen groepjes 
wordt ook door hen onder de aandacht gebracht. Het vastlopen van leerlingen wordt als een 
belangrijk leermoment gezien.  
 
Competentie-ontwikkeling van docenten 
Geen van de betrokken docenten heeft een vorm van bijscholing gehad met betrekking tot de 
didactiek van het leren onderzoeken. Drie van hen geven aan dat zij bijscholing wel prettig 
zouden vinden, de andere docenten zeggen daar geen behoefte aan te hebben. Docenten geven 
aan dat, naast eigen ervaring, overleg met collegae het meeste bijdraagt tot de eigen 
competentieontwikkeling. Overleg vindt vooral binnen de eigen sectie plaats, maar in mindere 
mate ook wel met docenten van andere secties en met andere scholen. Overleg buiten de 
secties gebeurt voornamelijk op informele wijze. Literatuur  wordt wel gelezen, maar volgens 
de docenten zijn de voorbeelden en bevindingen niet direct toepasbaar in hun eigen situatie.  
 
6.4 Conclusies en discussie 
 
De kleinschaligheid van dit onderzoek verhindert dat we al te uitgesproken conclusies kunnen 
trekken. Zeker in combinatie met de eerder genoemde andere onderzoeken onder docenten is 
het echter wel gerechtvaardigd enkele trends te signaleren.  
 
Leerdoelen volgens de docenten 
Docenten zeggen veel belang te hechten aan de eerste fase van een onderzoek, dat wil zeggen 
het formuleren van het doel en het opstellen van de onderzoeksvraag en de hypothese. De 
docenten verschilden van mening over het belang van de vaardigheden “voorstellen doen voor 
verder onderzoek” en “kunnen opschrijven wat je denkt dat het resultaat van het onderzoek 
zal zijn”. Het is niet helemaal duidelijk of docenten deze vaardigheid herkennen als het 
opstellen van een hypothese. Uit ander onderzoek (Van Rens & Dekkers, 2000) is gebleken 
dat slechts een beperkt aantal leerlingen de activiteiten die gepaard gaan met deze fase 
zelfstandig heeft uitgevoerd. Veel leerlingen doorlopen deze fase dus voor het eerst 
zelfstandig wanneer zij aan het profielwerkstuk beginnen (zie ook Witterholt en van Streun, 
2002; Van der Schee & Riksen, 1999). Wanneer we de resultaten vergelijken met de 
resultaten van hun hoofdstuk 3, waarin we aan leerlingen vroegen aan te geven hoe belangrijk 
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zij de verschillende onderzoeksvaardigheden vonden, kunnen we concluderen dat leerlingen 
en docenten over enkele vaardigheden met elkaar van mening verschillen. Docenten hechten 
meer dan leerlingen waarde aan de vaardigheden “kunnen nagaan hoe het onderzoek is 
gegaan en hoe het beter zou kunnen” en “een werkplan voor het onderzoek kunnen opstellen”. 
Leerlingen hechten meer waarde aan de vaardigheden “gegevens uitwerken” en “omgaan met 
meetapparatuur”. Docenten lijken vooral meer dan leerlingen de nadruk te leggen op een 
goede voorbereiding en afronding van een onderzoek. 
 
Leerresultaten volgens de docenten 
Volgens de docenten scoort de “gemiddelde” leerling niet erg hoog op de beheersing van de 
verschillende onderzoeksvaardigheden. Alleen over de beheersing van het doen van 
waarnemingen en de uitwerking van gegevens zijn de docenten gematigd positief.  Docenten 
gaven aan het moeilijk te vinden te beoordelen in hoeverre leerlingen 
onderzoeksvaardigheden verwerven. Ook hadden zij hun twijfels of de voor onderzoek 
vereiste “natuurwetenschappelijke houding” wel aan te leren is. Dit roept de vraag op wat een 
dergelijke praktijktheorie (Van der Sanden, 1997) voor invloed heeft op het handelen van 
docenten en in hoeverre het gegeven van een “niet aan te leren eigenschap” een self-fulfilling 
prophecy wordt. 
 
Ideeën van docenten over de didactiek van het leren onderzoeken en hun eigen competentie-
ontwikkeling  
Met name de natuur- en scheikundedocenten verwachten dat leerlingen tijdens het uitvoeren 
van practica impliciet wat leren over onderzoek. Er is lijkt bij hen geen sprake te zijn van een 
duidelijke leerlijn “onderzoek doen”. Uit onderzoek van Stokking en Van der Schaaf (2000) is 
ook gebleken dat docenten bij het onderzoeken vooral doelen nastreven ten aanzien van de 
ontwikkeling van vakkennis, zelfstandig werken en leren en het uitvoeren van onderzoek in 
een aantal stappen, en minder ten aanzien van het leren denken en werken als een 
onderzoeker. In het onderzoek van Van Tilburg en Verloop (2000) gaven docenten aan vooral 
te leren van hun “professionele ervaringen” en dat zij niet op de hoogte waren dan wel 
toegang hadden tot relevante wetenschappelijke literatuur over het onderwijzen van 
onderzoeksvaardigheden. In deze situatie lijkt weinig verandering gekomen. Ondanks het 
gegeven dat intussen de Tweede Fase is ingevoerd, zeiden in ons onderzoek alle docenten 
weinig tot niets (bij)geleerd te hebben over de didactiek van het leren onderzoeken sinds de 
invoering van de Tweede Fase. In beide onderzoeken blijkt tijdgebrek de belangrijkste 
hindernis voor docenten om zich (via literatuur of didactische experimenten) verder te 
verdiepen in de didactiek van het leren onderzoeken. Daardoor blijven docenten hangen in 
receptsgewijze practica, hetgeen voor de invoering van de Tweede Fase ook al het geval was 
(Van Tilburg, 1997). Wel lijken docenten van mening veranderd over het vastlopen van 
leerlingen. Docenten geven niet langer aan te proberen dit verhinderen, maar vinden het juist 
leerzaam (zie ook Roth, 1994). Overleg tussen docenten vindt wel plaats, maar dan vooral 
binnen de eigen sectie en is vaak meer op organisatie dan op inhoud gericht. Slecht een kleine 
minderheid van de docenten lijkt te profiteren van de kennis over de didactiek van het “leren 
onderzoeken” die bijvoorbeeld binnen netwerken met docenten en onderzoekers (Van Rens & 
Dekkers, 2000; Genseberger et al., 2002) is opgedaan.  
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Hoofdstuk 7 
 
 
Conclusies en Discussie 
 
 
7.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten en de conclusies van de in de voorgaande hoofdstukken 
gepresenteerde onderzoeken op integrale wijze besproken. Het hoofdstuk begint met de 
beantwoording van de onderzoeksvragen uit hoofdstuk 2. We vervolgen het hoofdstuk met 
een algemene discussie waarin we de resultaten van de verrichte studies verder proberen te 
integreren. Ook vergelijken we onze resultaten met de resultaten van door anderen verricht 
onderzoek. Op grond van onze bevindingen evalueren we de door ons gebruikte 
onderzoeksmethoden en komen we met enkele suggesties en aanbevelingen met betrekking 
tot het onderwijs in het domein “leren onderzoeken in de exacte vakken”. Tenslotte evalueren 
we het gehele onderzoekstraject en doen we enkele suggesties voor verder onderzoek. 
  
7.2 De onderzoeksvragen 
 
7.2.1  Wat voor opvattingen hebben leerlingen over leren in het algemeen en de inhoud 
en de doelen van het onderwijs in het domein “leren onderzoeken” in het bijzonder? 
 
Leerconcepties, epistemologische opvattingen en (leer)doelen 
Uit de in hoofdstuk drie gepresenteerde resultaten blijkt dat veel leerlingen vinden dat de 
verantwoordelijkheid voor hun leerproces voor een belangrijk gedeelte bij de docent ligt; zij 
hebben een voorkeur voor externe regulatie. De visie van leerlingen in de Tweede Fase op het 
leren is daarmee niet zonder meer constructivistisch te noemen. Met betrekking tot de 
epistemologische opvattingen van leerlingen kunnen we opmerken dat de dimensies 
“Controle over het kennisverwervingsproces” en “Snelheid van kennisverwerving”  in ons 
onderzoek sterk met elkaar verweven bleken. Ook de dimensies “Zekerheid van kennis” en 
“Bron van kennis” bleken nauw met elkaar verbonden. De meeste leerlingen gaven aan van 
mening te zijn dat leren een langzaam proces is en veel inspanning kost.  
Met betrekking tot de doeloriëntaties van de leerlingen kunnen we vaststellen dat de in de 
literatuur onderscheiden en ook in ons onderzoek naar voren komende algemene 
doeloriëntaties goed toepasbaar zijn op het domein leren onderzoeken, Het gaat hier om de 
doeloriëntaties ontwikkeling van competenties, verwerving van competenties door hard 
werken, werk vermijden, taak afronden en ego oriëntatie. Leerlingen blijken bij het leren in 
eerste instantie gericht op het verhogen van hun competentie, waarbij zij dan met name 
denken aan het vergroten van hun vakinhoudelijke kennis. Zij willen echter ook “gewoon hun 
taak afmaken”. In het vragenlijst onderzoek beschreven in hoofdstuk 3 zijn duidelijke 
verbanden gevonden tussen de leeropvatting, de epistemologische opvattingen en 
motivationele oriëntaties van leerlingen (zie verder bij 7.2.3).  
 
Leren in het domein onderzoek doen 
Met betrekking tot het domein (leren) onderzoeken kan worden opgemerkt dat leerlingen in 
de eerste plaats de nadruk leggen op de kennis die het doen van onderzoek kan opleveren en 
minder op de mogelijkheid hun onderzoeksvaardigheden op een hoger plan te brengen. Zij 
hechten weinig waarde aan meer metacognitieve onderzoeksvaardigheden, zoals “nagaan hoe 
het beter had gekund”, “een onderwerp voor een onderzoek verzinnen” en “voorstellen doen 
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voor verder onderzoek”. De meer concrete en uitvoerende vaardigheden “gegevens 
uitwerken” en “opschrijven wat je waarneemt” worden door leerlingen duidelijk belangrijker 
geacht dan de (voor hen wellicht meer abstracte) metacognitieve vaardigheden. Leerlingen 
vinden zichzelf redelijk competent met betrekking tot de meeste onderzoeksvaardigheden. Zij 
geven aan het meeste moeite te hebben met de meer metacognitieve vaardigheden zoals  
“nagaan hoe het beter had gekund”, “een onderwerp voor een onderzoek verzinnen” en 
“voorstellen doen voor verder onderzoek”. Leerlingen vinden zichzelf over het algemeen het 
best in die vaardigheden, die zij ook het belangrijkst vinden.  
 
7.2.2 Welke verschillen zijn er tussen (aspecten van) de Individuele Leertheorieën van 
derde, vierde en vijfdejaars vwo-leerlingen en mannelijke en vrouwelijke leerlingen? 
 
Met betrekking tot de leeropvatting zien we dat de meisjes een meer constructivistische visie 
hebben dan jongens. Jongens scoren lager op de motivatiefactor “Competentie verwerven 
door hard werken” en hoger op de factor “Taak vermijden”. Meisjes scoren hoger dan jongens 
op de epistemologische factor “Als je veel tijd besteed aan leren (leren) lukt het wel” en 
hechten meer belang aan uitvoerende onderzoeksvaardigheden. We zien dat meisjes meer dan 
jongens waarde hechten aan het leveren van inspanningen. Leerlingen uit de vierde klassen 
blijken de minst constructivistische leeropvatting te hebben. Tussen de verschillende scholen 
die bij ons onderzoek betrokken waren, zijn geen significante verschillen gevonden met 
betrekking tot de verschillende aspecten van de Individuele Leertheorie van leerlingen.  
 
7.2.3 Hoe hangen de verschillende aspecten van deze Individuele Leertheorieën met 
elkaar samen? 
 
We kunnen concluderen dat de verschillende aspecten van de ILT elkaar gedeeltelijk 
overlappen. We hebben gezien dat een constructivistische leeropvatting positief samenhangt 
met het nastreven van doelen die duiden op competentiegerichtheid en hard werken. Ook is er 
een positieve samenhang gevonden tussen een constructivistische visie op leren en meer 
verfijnde epistemologische opvattingen. Leerlingen met een meer constructivistische 
leeropvatting zijn, eerder dan leerlingen met een meer reproductieve leeropvatting, van 
mening dat leren, en ook leren leren, met behulp van inspanning mogelijk is. Ook zijn zij 
meer van mening dat kennis onzeker is. Leerlingen met een meer constructivistische 
leeropvatting beschikken vaak ook over meer verfijnde epistemologische opvattingen. Het 
gaat hier om meer relativistische (in tegenstelling tot absolutistisch-dogmatische) 
kennisopvattingen, ten aanzien waarvan we in hoofdstuk 3 hebben opgemerkt dat die meer in 
overeenstemming zijn met de epistemologische opvattingen van wetenschappers en 
wetenschapsfilosofen. 
Tussen een constructivistische leeropvatting en het willen vermijden van werk is juist een 
negatieve samenhang gevonden. Tussen de leeropvatting en de motivatie dimensies ego-
oriëntatie en taak afronden is geen significant verband gevonden.  
Uit ons onderzoek naar de subjectieve competenties van leerlingen is gebleken dat leerlingen 
zichzelf over het algemeen behoorlijk competent achten op het gebied van onderzoek doen. 
Leerlingen vinden zichzelf vooral goed in de vaardigheden die zij belangrijk vinden. Uit ons 
onderzoek naar de motieven achter de keuze voor het onderwerp van het profielwerkstuk 
(hoofdstuk vijf) is geen duidelijk verband gebleken tussen de inschatting van de eigen 
competenties en de keuze van het onderwerp van een profielwerkstuk. We kunnen dan ook 
concluderen dat leerlingen ook niet van plan zijn meer tijd te besteden aan vaardigheden 
waarin zij zichzelf niet zo goed achten. Eerder het tegenovergestelde blijkt het geval te zijn: 
we vonden een positief verband tussen de subjectieve competentie betreffende een drietal 
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onderzoeksvaardigheden en de tijd die leerlingen eraan denken te besteden. De groep 
leerlingen die het “leren onderzoeken” expliciet als doel noemt bij het onderzoeken blijkt aan 
een aantal vaardigheden significant meer tijd te willen besteden dan leerlingen die dit doel 
niet noemen. Het gaat om de vaardigheden “omschrijven wat het probleem of de 
onderzoeksvraag is”, “resultaten behalen die overeenkomen met de theorie”, “verklaringen 
geven voor uitkomsten” en “nagaan hoe het onderzoek is gegaan en hoe het beter zou 
kunnen”.  
 
7.2.4 Welke relaties zijn er tussen enerzijds leerconcepties en doeloriëntaties en 
anderzijds  leeractiviteiten en  leerresultaten van leerlingen bij het uitvoeren van 
onderzoeksopdrachten?  
 
Er is een aantal  leerlingen geselecteerd die een relatief hoge score op de constructivistische 
leeropvatting en op de motivatiedimensies “door hard werken leren onderzoeken” en 
“verhogen begrip” combineerden met een relatief lage score op de motivatiedimensies “ego 
oriëntatie” en “zonder fouten te maken taak afronden”. We noemden deze leerlingen de 
competentiegerichte leerlingen. Ook selecteerden we de leerlingen die een relatief lage score 
op de constructivistische leeropvatting en op de motivatiedimensies “leren onderzoeken door 
oefening” en “verhogen begrip” combineerden met een relatief hoge score op de 
motivatiedimensies “ego oriëntatie” en “zonder fouten te maken taak afronden”. Deze 
leerlingen werden aangeduid als  “taakgericht”. Er zijn weinig duidelijke verschillen aan het 
licht gekomen met betrekking tot de werkwijze van competentie- en taakgerichte leerlingen 
bij het uitvoeren van een concrete onderzoeksopdracht. Leerlingen die taakgericht zijn lijken 
minder geneigd na te denken over de mogelijke uitkomsten van het onderzoek en over een 
mogelijk verband tussen de informatie die naar voren komt uit het onderzoek en hun 
voorkennis. Ook lijken zij minder tevreden over het verloop van het onderzoek. Er zijn echter 
geen aanwijzingen dat dit leidt tot minder goede (leer)resultaten bij het uitvoeren van 
onderzoek.  
Wanneer leerlingen wordt gevraagd retrospectief na te gaan welke leeractiviteiten zij bij het 
leren onderzoeken ontplooien, blijken er wel verbanden te zijn met de competentie- versus 
taakgerichtheid van de leerlingen. Constructivistische leer- en kennisconcepties en op het 
vergroten van onderzoekscompetenties gerichte motivationele oriëntaties blijken samen te 
gaan met betekenisgerichte en zelfgestuurde onderzoeksleeractiviteiten. Reproductie- en 
extern gestuurde onderzoeksleeractiviteiten, daarentegen, komen vooral voor bij leerlingen 
met lage scores op de constructivistische leeropvatting en de “op afronden van de taak” 
gerichte motivationele oriëntaties.  
Daarnaast hebben we vastgesteld dat stuurloosheid gepaard gaat met relatief lage scores op de 
constructivistische leerconceptie en relatief hoge scores op de motivationele oriëntaties “werk 
vermijden” en “ego oriëntatie”. 
 
7.2.5 Door welke motieven laten leerlingen zich leiden wanneer zij zelf een onderwerp 
voor hun onderzoek mogen kiezen? 
 
Het op een hoger plan brengen van vaardigheden is bij het maken van het profielwerkstuk een 
belangrijk doel. Idealiter is hierbij de leerling voor een groot gedeelte verantwoordelijk voor 
zijn/haar eigen leerproces, terwijl de activiteiten van docenten zich richten op het faciliteren 
en het beoordelen van dit leerproces. We hebben in de door ons uitgevoerde onderzoeken 
echter gezien dat voor leerlingen het nut van onderzoeken vooral ligt in de kennis die ze 
hiermee kunnen opdoen en minder in de mogelijkheid die onderzoek hen biedt om hun 
vaardigheden op een hoger plan te brengen. Zij zijn niet gewend zich vragen te stellen 
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omtrent de kwaliteit van de kennis die een onderzoek heeft opgeleverd en het verloop van het 
onderzoeksproces. Dit zien we terug in de motieven achter de onderwerpskeuze van 
leerlingen. Voor leerlingen is het belangrijkste doel van het profielwerkstuk dat zij “nieuwe 
dingen leren en begrijpen”. Het doel “nieuwe dingen leren en begrijpen” is duidelijk 
belangrijker dan het doel “leren hoe ik moet onderzoeken”. Wel zijn er verschillen gevonden 
tussen leerlingen die het “leren onderzoeken” expliciet als doel aangeven en leerlingen die dat 
niet doen. Leerlingen die aangeven graag te willen leren onderzoeken, zijn bereid meer tijd te 
besteden aan het “nagaan hoe het onderzoek is gegaan en hoe het beter zou kunnen”. Zoals al 
eerder vermeld, is uit ons onderzoek geen duidelijk verband gebleken tussen de inschatting 
van de eigen competenties en de keuze van het onderwerp van een profielwerkstuk. Dit 
betekent dat er weinig leerlingen zijn (ook onder hen die zich expliciet als doel stellen om 
tijdens het uitvoeren van profielwerkstuk beter te leren onderzoeken) die zich duidelijk als 
doel stellen om hun minder goed ontwikkelde onderzoeksvaardigheden op een hoger plan te 
brengen.  
 
7.2.6 Welke opvattingen hebben docenten over het begeleiden van leerlingen bij het doen 
van onderzoek en hoe kan hun didactisch handelen worden gekarakteriseerd? 
 
Docenten lijken vooral (en meer dan leerlingen) de nadruk te leggen op een goede 
voorbereiding en afronding van een onderzoek. Volgens de docenten scoort de “gemiddelde” 
leerling nog niet erg hoog op de beheersing van de verschillende onderzoeksvaardigheden. 
Docenten gaven aan het moeilijk te vinden te beoordelen in hoeverre en op welk niveau 
leerlingen onderzoeksvaardigheden verwerven. Ook hadden zij hun twijfels of de voor 
onderzoek vereiste “natuurwetenschappelijke houding” wel aan te leren is. Met name de 
natuur- en scheikundedocenten verwachten dat leerlingen tijdens het uitvoeren van practica 
impliciet wat leren over onderzoek. Er lijkt bij hen geen sprake te zijn van een duidelijke 
leerlijn “onderzoek doen”. Ondanks de invoering van de Tweede Fase, gaven alle docenten in 
ons onderzoek aan sindsdien weinig tot niets geleerd te hebben over de didactiek van het leren 
onderzoeken. Dat is volgens hen vooral het gevolg van tijdgebrek. Hierdoor ontbreekt het hen 
aan mogelijkheden om zich door middel van literatuurstudie of het samen met 
onderwijsonderzoekers uitvoeren van didactische experimenten verder te verdiepen in de 
didactiek van het leren onderzoeken. Slechts een gering aantal docenten is betrokken bij 
dergelijke op kennisontwikkeling en –uitwisseling gerichte samenwerkingsverbanden van 
docenten en onderzoekers. Overleg tussen docenten met betrekking tot het leren onderzoeken 
vindt wel plaats, maar dit gebeurt dan vooral binnen de eigen sectie en is vaak meer op 
organisatie dan op inhoud en didactiek gericht.  
 
7.3 Algemene discussie 
 
Leren onderzoeken; doeloriëntaties van leerlingen 
Op grond van het door ons uitgevoerde onderzoek kunnen we concluderen dat leerlingen uit 
de bovenbouw van het vwo in het algemeen niet sterk gericht zijn op het verwerven van 
onderzoekscompetenties. Onderzoek is, net als voor veel onderzoekers, voor leerlingen in de 
eerste plaats het vergaren van kennis (“iets te weten willen komen” of “nieuwe dingen leren 
en begrijpen”). Maar waar voor onderzoekers de kwaliteit van een onderzoek nauw 
samenhangt met de mate waarin aandacht besteed is aan de validiteit en betrouwbaarheid 
(Smits, 2003), vinden leerlingen dit minder van belang. In dit verband hebben Pintrich, Marx 
en Boyle (1993) het volgende opgemerkt “the individual scientist is part of a larger scientific 
community which emphasises the search for meaning and understanding and the importance 
of coherence in theories, models and data…..it is doubtful that students in classrooms are 
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members of a community with this goal…”. Zij hebben erop gewezen dat leerlingen in het 
algemeen sterk worden beïnvloed door de sociale context waarin het leren op school 
plaatsvindt. Naast cognitieve doelen streven leerlingen sociale doelen na, waarbij zij proberen 
rekening te houden met het in een bepaalde klas vigerende waardensysteem, waarin 
wetenschappelijke idealen vaak niet dominant aanwezig zijn. Bovendien speelt de wijze 
waarop leerprestaties van leerlingen op school worden beoordeeld een belangrijke rol. 
Mogelijk ligt hier ook een verklaring voor het gegeven dat de leerlingen in ons onderzoek het 
verbeteren van  onderzoeksvaardigheden minder belangrijk achten dan het opdoen van nieuwe 
kennis.  
 
Het belang van het vergaren van vaardigheden volgt voor leerlingen op gepaste afstand van 
het belang van het opdoen van nieuwe kennis. Overigens worden met betrekking tot het 
verwerven van vaardigheden uitvoeringsvaardigheden zoals “gegevens uitwerken” aanzienlijk 
hoger gewaardeerd door leerlingen dan metacognitieve vaardigheden zoals “nagaan hoe een 
onderzoek is gegaan en hoe het beter zou kunnen”. Leerlingen vinden zichzelf over het 
algemeen het best in die vaardigheden, die zij ook het belangrijkst vinden. Als er al een 
correlatie is tussen de inschatting van de eigen competentie met betrekking tot een bepaalde 
onderzoeksvaardigheid en de tijd die een leerling aan de bijbehorende activiteit hoopte te 
besteden, dan betreft het een positieve correlatie. Dit betekent dat er weinig leerlingen zijn die 
zich duidelijk als doel stellen om hun zwakke punten met betrekking tot onderzoek doen te 
verbeteren. Dit kan tot gevolg hebben dat het leerlingen, wat betreft het leren van 
vaardigheden, aan een echt leerdoel ontbreekt bij het leren onderzoeken; de vaardigheden die 
zij belangrijk vinden denken zij immers al te beheersen.  
Bovenstaande constateringen worden wellicht het best geïllustreerd door het feit dat 
leerlingen de vaardigheid “kijken hoe het onderzoek is gegaan en hoe het beter zou kunnen” 
niet erg belangrijk vinden. Hoewel reflecteren in brede kring als een essentieel onderdeel van 
leren wordt gezien, (zie bijvoorbeeld Schön, 1983;  Korthagen, 1992 en meer algemeen: de 
uitgebreide literatuur over metacognitie, zie Boekaerts & Simons, 1995) zien leerlingen hier 
het belang niet zo van in. Op dit gebied lijken de leerlingen nog niet “leercompetent”. Zij 
hebben niet de door onderzoekers van onderwijs gewenste houding met betrekking tot het 
evalueren van het onderzoeksproces. De bovenstaande constateringen staan haaks op de 
uitgangspunten van de Tweede Fase en het Studiehuis, waarin juist aandacht wordt gevraagd 
voor het leren van vaardigheden en het leren leren. Ook de voorkeur voor externe regulatie 
die veel leerlingen uitspreken, is in strijd met de uitgangspunten van de Tweede Fase. Nadere 
bestudering van de resultaten van de onderzoeken leidt wat ons betreft in ieder geval tot één 
mogelijke oorzaak van deze discrepanties, namelijk de rol van eerder opgedane 
leerervaringen. Veel leerlingen, vooral in de lagere klassen maar (in het verleden?) ook in de 
bovenbouw (Van Rens & Dekkers, 2000), zijn voornamelijk bekend met receptsgewijze 
practica, waarin vaak de nadruk wordt gelegd op het doen van waarnemingen en het 
uitwerken van gegevens. Hoewel deze kookboekpractica zeker nut kunnen hebben met 
betrekking tot aspecten als veilig en zorgvuldig leren werken en het vertrouwd raken met 
practicumbenodigdheden (SLO, 2000), levert deze vorm van practicum geen goede resultaten 
wanneer docenten zowel praktische doelen (zoals het leren omgaan met apparatuur) als 
cognitieve en metacognitieve doelen (zoals het leren probleem oplossen en het leren 
reflecteren) willen bereiken (Van den Berg, 1994). Wanneer leerlingen geconfronteerd 
worden met taken waarin zij vooral bezig zijn met het leren omgaan met apparatuur en het 
volgen van instructies, is de kans groot dat zij zich gaan richten op “het afkrijgen van de taak” 
(Edmondson & Novak, 1993; Gunstone & Champagne, 1990). Ook hebben docenten vaak 
meer oog voor praktische aspecten dan voor de cognitieve ontwikkeling van hun leerlingen 
(Ebbens, 1996). Mede als gevolg van de overladenheid van het Tweede Fase programma en 
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het gebrek aan tijd, wordt in een dergelijke situatie dan ook weinig aandacht besteed aan 
discussie en reflectie (Hart, Mulhall, Berry, Loughran & Gunstone, 2000). 
Het op grotere schaal toepassen van ICT zou hier eventueel oplossingen kunnen bieden. 
Simulatie programma’s bijvoorbeeld geven leerlingen de gelegenheid om “onjuiste” 
onderzoeksopzetten toch uit te voeren (Kirschner & Huisman, 1998). Op deze manier komen 
leerlingen er door middel van een veilige en niet al te veel tijd kostende methode achter dat 
hun opzet niet deugde en blijft er tijd over om feedback te krijgen over de reden daarvoor.  
Opvallend is verder dat leerlingen uit de vierde klassen de minst constructivistische 
leeropvatting hebben. Hun eerste kennismaking met de Tweede Fase en de daarmee gepaard 
gaande toegenomen eigen verantwoordelijkheid lijkt de meeste van hen tegen te vallen. Het is 
onduidelijk in hoeverre dit te maken heeft met “opstartproblemen” bij het invoeren van de 
Tweede Fase op de betreffende scholen ten tijde van het onderzoek; het onderzoek heeft 
immers plaatsgevonden in het eerste jaar na de invoering van de Tweede Fase op de 
betrokken scholen.  
Tenslotte hebben we gezien dat meisjes in het algemeen meer belang hechten aan het leveren 
van inspanningen dan jongens. Dit resultaat is in overeenstemming met hetgeen in diverse 
andere onderzoeken naar voren komt. Zo vond Fennema (1990) bijvoorbeeld dat meisjes hun 
successen toekennen aan geluk of hard werken, terwijl jongens vaker hun eigen bekwaamheid 
als de reden van behaalde successen zien.  
 
De relatie tussen individuele leertheorieën en uitgevoerde activiteiten 
We hebben op twee verschillende manieren geprobeerd na te gaan welke relaties er zijn 
tussen aspecten van individuele leertheorieën en met het uitvoeren van onderzoek gepaard 
gaande leeractiviteiten. In het in hoofdstuk 4 gerapporteerde deelonderzoek 2 hebben we 
aansluitend bij de leerstijlbenadering van Vermunt (1992) de resultaten gepresenteerd van 
principale componenten analyses ten aanzien van zelfrapportage gegevens. We vonden een 
drietal goed interpreteerbare factoren: een betekenis- en competentiegerichte factor (factor 1), 
een reproductiegerichte en extern gestuurde factor (factor 2) en een factor die verwijst naar 
stuurloosheid (factor 3). Wat betreft de verdere interpretatie van deze factoren sluiten wij ons 
aan bij Slaats, Lodewijks en Van der Sanden (1999): we zien de factoren als zodanig dus niet 
als leerstijlen, maar als hypothetische constructen die het verband tussen ILT-variabelen 
weergeven. Door de scores van leerlingen op de gevonden factoren te berekenen, is het echter 
mogelijk om een indicatie te verkrijgen van de onderzoeksleerstijl van de leerling. Hoge 
scores van een leerling op factor 1, gepaard gaande met lage scores op factor 2 en 3 zouden 
dan bijvoorbeeld wijzen op een betekenis- en competentiegerichte onderzoeksleerstijl. Hoge 
scores op factor 2, gepaard gaande met lage scores op factor 1 en 3, daarentegen zouden 
kunnen duiden op een reproductiegerichte en extern gestuurde onderzoeksleerstijl. We 
tekenen hierbij wel aan dat  de motivatiefactor “taak afronden, liefst zonder fouten” tegen de 
verwachting in ook relatief hoog laadt op de eerste (hogere-orde) factor. Zowel leerlingen die 
een ego oriëntatie vertonen als leerlingen die hun competentie willen verhogen lijken over het 
algemeen van mening te zijn dat dit doel het beste bereikt kan worden door zich te houden aan 
de taakomschrijving en daarbij weinig fouten te maken.  
Hoewel uit dit zelfrapportage onderzoek wel een met de leerconcepties en doeloriëntaties 
corresponderende voorkeur van leerlingen voor bepaalde leeractiviteiten naar voren kwam, 
zijn er geen grote verschillen tussen taakgerichte en competentiegerichte leerlingen gevonden 
bij het uitvoeren van een concrete onderzoekstaak (zie deelonderzoek 1 in hoofdstuk 4). Dit 
resultaat is in tegenspraak met de resultaten van bijvoorbeeld Ng en Bereiter (1991) en 
Vermunt (1992). Een mogelijke verklaring hiervoor, zo stelden we in paragraaf 4.5, ligt in het 
feit dat Ng en Bereiter doeloriëntaties vaststelden met betrekking tot één bepaalde leertaak. 
Dit maakt de door hen gemeten doeloriëntaties taakspecifiek, terwijl de door ons gemeten 
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doeloriëntaties betrekking hadden op het gehele domein van leren onderzoeken in de exacte 
vakken. Blijkbaar komen de activiteiten van leerlingen bij het uitvoeren van een concrete taak 
niet altijd overeen met wat zij melden in het geval van zelfrapportage. Hiervoor zijn een 
aantal mogelijke oorzaken aan te geven. Ten eerste zijn de activiteiten die we kunnen 
registreren door middel van observaties voor een belangrijk gedeelte andere activiteiten dan 
de verwerkings- en regulatieactiviteiten die in de vragenlijst aan de orde kwamen. Ten tweede 
is er mogelijk een rol weggelegd voor de specifieke kenmerken van de gekozen 
onderzoekstaak en de omgeving waarin deze taak moest worden uitgevoerd. Wanneer de 
leersituatie door leerlingen wordt beleefd als weinig aantrekkelijk, weinig nuttig of moeilijk, 
kan dit van invloed zijn op de frequentie en persistentie waarmee zij hun activiteiten uitvoeren 
en ook op de aard van de uitgevoerde leeractiviteiten (Schiefele & Rheinberg, 1997). Hoewel 
de meeste leerlingen de taak als redelijk interessant en niet al te moeilijk beoordeelden, is het 
mogelijk dat bij deze beoordeling de sociale wenselijkheid een rol heeft gespeeld. Tenslotte is 
het mogelijk dat (bij deze taak) andere factoren dan de leerconceptie en de doeloriëntaties een 
doorslaggevende invloed hebben gehad op de daadwerkelijk leeractiviteiten. We kunnen 
daarbij denken aan persoonsgebonden factoren zoals persoonlijkheidskenmerken (zie 
Vermetten, 1999; Bakx, 2001), sekse of intelligentie, of aan achtergrondfactoren zoals  de 
aanwezigheid van de onderzoeker (en de videocamera) die invloed op de leeractiviteiten 
kunnen uitoefenen (zie ook Fishbein & Ajzen, 1975).  
 
Didactiek van het leren onderzoeken 
Het profielwerkstuk zou in theorie de afsluiting moeten vormen van de leerlijn onderzoek 
doen, zoals die op de betreffende school wordt gehanteerd. In de praktijk blijkt echter van een 
duidelijke leerlijn “onderzoek doen” geen sprake te zijn. Veel docenten geven aan dat zij door 
tijdsgebrek blijven hangen in de zogenaamde kookboekpractica en nauwelijks aan meer open 
vormen van onderzoek toekomen. De door Hammer (1995) opgemerkte spanning tussen 
aandacht voor leren onderzoeken en zorg voor voldoende kennis en begrip van vakinhouden 
lijkt in de praktijk van de Tweede Fase te leiden tot dit (ook voor docenten) onbevredigende 
compromis. In kookboekpractica wordt vaak de nadruk gelegd op het uitwerken van gegevens 
en het doen van waarnemingen. Op deze manier zou de leerling de indruk kunnen krijgen dat 
het er bij het onderzoek vooral om gaat waarnemingen te doen en gegevens uit te werken. 
Ook op het moment dat een meer open onderzoek wel ruimte biedt voor andere activiteiten, 
zal een leerling dan op deze activiteiten de nadruk leggen. Hiermee kan ook worden verklaard 
dat leerlingen, volgens docenten, te snel over de eerste fase van het onderzoek (dat wil zeggen 
het formuleren van het doel en het opstellen van de onderzoeksvraag en de hypothese) heen 
stappen. Op grond van hun visie op leren en hun ervaringen met kookboekpractica zijn veel 
leerlingen van mening dat deze taak (gedeeltelijk) is voorbehouden aan de docent.   
Om de kwaliteit van zowel de producten als het leerproces van leerlingen bij het onderzoeken 
te verbeteren is het noodzakelijk dat de leerling mede-eigenaar van het onderzoeksprobleem 
wordt. Interessante voorbeelden van krachtige onderzoeksleeromgevingen, waarin dit mede-
eigenaarschap gestalte krijgt, zien we in de hoofdstukken 7 en 9 van het boek “How people 
learn” van Bransford, Brown & Cocking (2000). Mede met behulp van het internet kunnen  
“communities of learners” worden gevormd, waarin leerlingen en leraren gezamenlijk 
authentieke vraagstellingen onderzoeken en proberen verklaringen te vinden voor 
natuurwetenschappelijke fenomenen. Kenmerkend voor dergelijke leeromgevingen is de 
toepassing van verschillende principes van het “cognitive apprenticeship model” dat we aan 
de orde hebben gesteld in hoofdstuk 2 (Collins, Brown, & Newman, 1989; zie paragraaf 2.4).  
Het gaat daarbij wat betreft de opbouw van het (onderzoeks)leerprogramma om sequenties die 
worden gekenmerkt door toenemende complexiteit, toenemende diversiteit en het principe 
“eerst het geheel dan de delen”. Met betrekking tot de wijze waarop de leeractiviteiten van 
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leerlingen didactisch aangestuurd moeten worden pleiten Collins, Brown en Newman voor 
combinaties van de didactische maatregelen “modeling”, “articulation”, “coaching”, 
“scaffolding”, “reflection” en “exploration”. We geven hieronder enkele voorbeelden van de 
wijze waarop deze maatregelen gestalte kunnen krijgen in een onderzoeksleeromgeving.  
 
Minstrell (1989) liet zijn leerlingen hun ideeën op het gebied van de natuurkunde formuleren. 
Vervolgens coachte hij leerlingen door ze aan te moedigen hun keuzes uit te leggen en te 
verdedigen. Hij deed dit met vragen als: “hoe weet je dat?”, “op basis waarvan heb je die 
beslissing genomen?” en “waarom geloof je dat?”. Een dergelijke aanpak kan zeer goed 
worden toegepast in het domein “leren onderzoeken” waarin de manier waarop kennis wordt 
verkregen met betrekking tot natuurwetenschappelijke concepten immers centraal staat. Door 
discussies te voeren naar aanleiding van deze vragen krijgen zowel de docent als de leerlingen 
inzicht in mogelijke misconcepties die leven bij leerlingen met betrekking tot de aard van het 
onderzoeken in de natuurwetenschappelijke vakken.  
Het ondersteunen van het leerproces van leerlingen en het vervolgens geleidelijk afbouwen 
van deze ondersteuning, staat in de Engelstalige literatuur bekend onder de term scaffolding. 
Schoenfeld (1991), die leerlingen het gebruik van heuristieken voor het oplossen van 
wiskundige problemen wilde leren, deed dit onder andere door activiteiten die voorhanden 
zijn om tot zelfregulatie te komen expliciet te maken. Het bedenken van meerdere plannen 
van aanpak, het evalueren van deze plannen met betrekking tot de beschikbare tijd en het in 
de gaten houden van de voortgang van het proces van probleemoplossen waren daarbij taken 
die eerst aan de leerlingen gedemonstreerd werden en vervolgens steeds meer aan hen werden 
overgelaten. Een dergelijke aanpak kan wellicht ook succesvol zijn bij het leren onderzoeken, 
waar immers ook sprake is van het oplossen van problemen (dikwijls met wiskundige 
aspecten) en het gebruik van heuristieken. 
Roth (1994) stelt dat leerlingen het best leren redeneren als wetenschappers wanneer er sprake 
is van een meer open onderzoeksomgeving, een omgeving waarin leerlingen de ruimte krijgen 
zelf hun onderzoeksvragen te formuleren. Wanneer leerlingen op zoek gaan naar de 
antwoorden op hun eigen vragen, halen zij niet alleen meer voldoening uit het doen van 
onderzoek, maar zijn zij ook zelf eigenaar van de problemen en mogelijke oplossingen waar 
zij zich mee bezig houden.  
 
Om leerlingen te laten reflecteren kan met name ICT zeer behulpzaam zijn. Het leer- en 
denkproces van de leerling kan met behulp van ICT gemakkelijk worden gedocumenteerd, 
waardoor de leerling kan zien hoe zijn/haar gedachten zich hebben ontwikkeld. Doordat 
leerlingen op elkaar kunnen reageren worden zij bovendien eerder geprikkeld over hun eigen 
ideeën na te denken en deze zo nodig bij te stellen (Bransford et al., hoofdstuk 9). De 
antwoorden van (groepen) leerlingen op bepaalde vragen of opdrachten van de docent kunnen 
gemakkelijk gedocumenteerd worden en op deze manier inzicht geven met betrekking tot de 
vraag of een verdere discussie over het betreffende onderwerp of probleem noodzakelijk is. 
 
7.4 Implicaties voor het onderwijs 
 
Uit de resultaten van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat docenten en leerlingen van 
mening verschillen over het belang van een aantal onderzoeksvaardigheden: waar leerlingen 
de nadruk leggen op (uitvoerende) vaardigheden uit het “middenstuk” van een onderzoek, 
benadrukken docenten juist het belang van (metacognitieve) vaardigheden waarop vooral een 
beroep wordt gedaan aan het begin en het eind van een onderzoek. Het beeld dat leerlingen 
hebben van wat belangrijk is bij een onderzoek wordt in belangrijke mate bepaald door 
eerdere ervaringen die zij op dit terrein hebben opgedaan. Het doen van onderzoekspractica, 
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practica die zijn toegesneden op leren onderzoeken, blijft door tijdgebrek in de Tweede Fase 
grotendeels achterwege. Op deze manier wordt de kans gemist om een krachtige 
leeromgeving, gebaseerd op de hiervoor beschreven “cognitive apprenticeship” principes, 
voor het leren onderzoeken te creëren. Omdat door tijdgebrek veel docenten zich beperken tot 
receptsgewijze practica, beschouwen veel leerlingen de activiteiten die met deze vorm van 
onderzoeken gepaard gaan dan ook als het meest belangrijk. Wanneer docenten willen dat 
leerlingen alle fasen uit een onderzoek als even belangrijk gaan zien, doen zij er wellicht goed 
aan leerlingen met al deze fasen in enigszins gelijke mate in aanraking te laten komen. Wij 
pleiten er dus voor om, ook wanneer er onvoldoende gelegenheid is voor open onderzoek, 
leerlingen behalve met het meten en het maken van een verslag, juist eens te confronteren met 
de andere fasen van een onderzoek.  
Wil een didactische vernieuwing, zoals het Studiehuis, ook wat betreft de verbetering van de  
onderzoeks- en leervaardigheden van de leerlingen, voldoende uit de verf komen, dan zou er 
meer aandacht moeten zijn voor de ontwikkeling van de daarop betrekking hebbende 
didactiek en de competenties van docenten. Door netwerken binnen de schoolorganisatie en 
samenwerking met instellingen daarbuiten moet een goede kennismanagement structuur 
worden opgezet. Op deze manier moet het voor docenten makkelijker worden gemaakt hun 
competenties op het gebied van (bijvoorbeeld) de didactiek van het onderzoeken op een hoger 
plan te brengen. Op deze manier kan een echte leerlijn “onderzoek doen” gaan ontstaan. Door 
afstemming met collega’s binnen en buiten de sectie kan de verantwoordelijkheid en invulling 
van deze leerlijn onder de betrokken docenten verdeeld worden. De onder andere door de 
minister van OC & W voorgestelde herziening van de bètavakken in het voortgezet onderwijs 
(in de lijn van de voorstellen van de commissie Van Koten voor het vak scheikunde) heeft 
mede tot doel de samenhang tussen de profielvakken te verbeteren (Ministerie OC & W, 
2003). Hiermee kan hopelijk ook het leren onderzoeken op een meer vakoverstijgende wijze 
aan bod komen. Overigens blijkt uit het onderzoek van Smits (2003) dat docenten en 
onderzoekers andere opvattingen kunnen hebben over de doelen van het leren onderzoeken en 
dat de opvattingen van docenten “sterk verankerd zijn in hun onderwijspraktijk” (blz. 195). 
Docenten zien bijvoorbeeld het practicum vooral als ondergeschikt aan of slechts een 
hulpmiddel bij het aanleren van wetenschappelijke theorie (Kirschner & Huisman, 1998), 
terwijl onderzoekers van onderwijs (en ook mensen werkzaam in aan de natuurwetenschappen 
gerelateerde beroepen, zie Duggan & Gott, 2002) vinden dat in het onderwijs de nadruk moet 
liggen op de kennis en vaardigheden met betrekking tot het natuurwetenschappelijk 
onderzoeksproces.  Het bereiken van overeenstemming tussen (onderwijs)onderzoekers en 
docenten lijkt dus een eerste vereiste. 
 
7.5 Evaluatie van het onderzoeksproject en aanbevelingen voor verder onderzoek 
 
De meeste studies waarin wordt gekeken naar leerconcepties en leerstijlen (Vermunt, 1996; 
Busato, Prins, Elshout & Hamaker, 1999) gaan uit van vormen van leren die meer gericht zijn 
op het verwerven van kennis, dan op het verwerven van vaardigheden of competenties, een 
uitzondering (bijvoorbeeld Bakx, 2001) daargelaten. Veel van de bekende instrumenten die 
gebruikt worden om aspecten van de Individuele Leertheorie te meten (zoals de ILS en 
Schommer’s “Epistemological Questionnaire”), gaan dan ook uit van een leeromgeving 
waarin leren vooral bestaat uit lezen, leren uit boeken en luisteren naar een docent. Om deze 
reden zijn deze instrumenten minder geschikt voor moderne vormen van onderwijs zoals 
producerend, probleemgestuurd of ontwerpgestuurd leren (zie ook Vermetten, 1999), die in 
een andersoortige leeromgeving plaatsvinden. Leren onderzoeken, dat vaak grotendeels 
bestaat uit het uitvoeren van onderzoek, heeft zonder twijfel het meest gemeen met het tweede 
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rijtje. Het verder ontwikkelen van instrumenten om de ideeën van leerlingen over leren in 
dergelijke leeromgevingen in kaart te brengen is noodzakelijk.  
Een ander probleem dat zich kan voordoen bij het afnemen van vragenlijsten met betrekking 
tot leren bij de huidige generatie leerlingen is het gegeven dat zij zich, meer dan 10 jaar 
geleden, bewust zijn van het feit dat zij geacht worden zelfstandig te leren. Het lijkt 
onwaarschijnlijk dat dit geen invloed heeft op de manier waarop zij vragenlijsten over 
bijvoorbeeld leerconcepties invullen. Wellicht kan het laten kiezen van de leerling tussen twee 
aantrekkelijke alternatieven voorkomen dat vragenlijsten te sociaal wenselijk worden 
ingevuld. Het zou interessant zijn voor het meten van de ILT-variabelen met betrekking tot 
het leren onderzoeken vakspecifieke, domeinspecifieke, of zelfs taakspecifieke 
meetinstrumenten verder te ontwikkelen. Het is daarbij van belang meer inzicht te krijgen in 
de elementen die een invulling zouden kunnen zijn van het begrip onderzoekscompetentie; 
welke combinatie van vaardigheden, attitudes en kennis maakt dat een leerling succesvol is 
bij het (leren) onderzoeken? Zo moeten bijvoorbeeld, om een “onderzoeksstijl” in kaart te 
kunnen brengen de verschillende soorten doelen die leerlingen zichzelf stellen bij het 
onderzoeken nog verder gespecificeerd worden: het is niet alleen van belang of een leerling 
gericht is op het vergroten van zijn competentie, maar ook op welke soort competentie hij 
zich richt. Bij onderzoeken is het mogelijk dat  leerlingen zich voornamelijk richten op het op 
een hoger plan brengen van hun  onderzoeksvaardigheden, maar het kan ook zijn dat zij 
vooral geïnteresseerd zijn  in de kennis en het begrip dat onderzoek kan opleveren.  
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Summary 
 
 
This thesis describes a study that was carried out between 1998 and 2003. It was initiated and 
supported by the Teacher Training Institute (TULO) of the Eindhoven University of 
Technology (TU/e) in the Netherlands. The first aim of the study was to gain better insight 
into conceptions about scientific inquiries from pupils aged 15 to 18. A second goal was gain 
more insight into the connections between these conceptions and pupils’ learning behaviour in 
this domain. The thesis consists of seven chapters. Chapter 1 is an introductory chapter. The 
theoretical framework is described in chapter 2. The next four chapters (chapter 3-6) discuss 
the methods and the results of the studies conducted. The last chapter (chapter 7) summarizes 
the answers to the main research questions and ends with the general conclusions and 
recommendations, as well as making some suggestions for possible future research. 
 
In chapter 1 we start with the conclusion that there is consensus in the Netherlands that 
learning, and science learning in particular, should be about learning relevant skills and 
improving one’s self-regulation (learning how to learn) and not just about acquiring 
knowledge on science concepts. This idea has led to major changes in secondary education. 
These changes aim to enhance the learning of skills that can help pupils to perform better in 
higher education and in their future profession. In secondary education, pupils should 
therefore learn how to perform a scientific inquiry. Scientific inquiry is a complex skill, that is 
made up of a number of subskills and demands for different kinds of knowledge. Because of 
this complexity, it is necessary for pupils to keep track of what they are doing and to be able 
to regulate their own learning activities.  
From a constructivist point of view, we argue that the way pupils perceive their learning 
environment may influence their learning behaviour. The set of variables that determines the 
way pupils interpret their learning environment is referred to as their “Individual Learning 
Theories”. We conclude that pupils’ Individual Learning Theories within the domain of 
“scientific inquiry” and the way aspects of these Individual Learning Theories may influence 
their learning are the main subjects of this thesis. 
 
The theoretical framework of the study is described in chapter 2. We define the following 
aspects of Individual Learning Theories: 

1. Learning conceptions 
2. Personal goals and goal orientations 
3. One’s self-perceived competence 
4. Epistemological beliefs 
5. Preconceptions about the subjects that are dealt with in a certain domain 

The different aspects of pupils’ Individual Learning Theories listed above are looked into in 
more detail and their possible influence on learning is studied from literature. The results are 
summarized of several studies concerning differences between groups of pupils with respect 
to these aspects. We discuss the need for domainspecific, or even taskspecific, instruments for 
getting information about the different aspects of Individual Learning Theories in a specific 
domain or specific learning environment. We also discuss the possible role of other variables 
in learning, such as personality traits and the need for pupils to behave in a “socially 
acceptable” way. We conclude that the goal of pupils when participating in science education  
is not always that of “trying to be a young scientist”.  
We then go on to discuss the goals of teachers when doing practical work in their classrooms. 
Their goals can be divided into practical, cognitive and affective goals. The practical goals  
mainly deal with inquiry and communicative skills. The cognitive goals are related to 
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understanding concepts and learning the “scientific method” and the affective goals have to 
do with a more positive attitude towards science and more insight into pupils’ own abilities. 
We see that teachers want to teach their pupils a combination of knowledge, skills and a more 
positive attitude towards “doing science”. This combination of knowledge, skills and 
motivational aspects often is nowadays referred to as “competence”.  
Although the literature reports good results with inquiry based learning environments, in 
everyday practice the results have proved disappointing or at least unclear. We argue that this 
may well be related to the way teachers are doing practical work in their classroom. We 
therefore want to obtain more insight into the way teachers think that their pupils should learn 
how to perform experiments and make inquiries, and which skills they consider to be the most 
important. We are also interested in the way teachers are trying to improve their own 
competence when it comes to teaching inquiry. At the end of chapter 2 we formulated the 
following research questions: 
 

1. What can we say about the learning conceptions of pupils, not only about learning in 
general but about the goals of learning within the “scientific inquiry” domain too?  

2. What are the differences between third, fourth and fifthyear pupils (aged 15, 16 and 
17) and between male and female pupils with respect to aspects of the Individual 
Learning Theories in the domain of scientific inquiry? 

3. What are the relations between the different aspects of these Individual Learning 
Theories? 

4. What are the relations between learning conceptions and personal goals on the one 
hand and learning activities and learning results on the other when one is performing 
science experiments?  

5. What are the motives that influence the choice pupils make concerning the subject of 
their final scientific inquiry in upper secondary education?  

6. What ideas do teachers have about the teaching of scientific inquiry and how can we 
characterize their didactical approach?   

 
In chapter 3 we report the results of a study among 380 Dutch secondary education pupils 
involving questionnaires. First, we asked pupils about their learning conceptions, their 
epistemological beliefs and their learning goals in general. About three months later, we asked 
a number of these students about their perception of the nature of scientific enquiry, their 
competence in this domain and their goals when participating in science experiments. We 
found the instruments we constructed to be satisfactory. From the results we conclude that in 
spite of recent reforms in Dutch secondary education, pupils still show a preference for strong 
guidance by their teacher and instructions. When performing science experiments, pupils do 
want to improve their competence, but they also just “want to get the job done”. In the pupils 
persepctive, they mainly participate in experiments, because it can yield new knowledge, and 
less because it is a way to improve their inquiry skills. Therefore, they do not want to “waste” 
too much time by evaluating their actions.  
Different aspects of pupils’ ILT’s  seem to be connected. For example, a constructivist 
attitude towards learning correlates with the adoption of goals connected to improving one’s 
competence. A correlation was also found between a constructivist attitude towards learning 
and a more sophisticated epistemology.  
 
In chapter 4, two studies were described, both aiming to give more insight into the possible 
relations between pupils’ learning conceptions, their personal goals and their learning 
activities. In the first study, we selected a number of pupils with a relatively “constructivist” 
attitude to learning who had also adopted “working hard to achieve competence” and 
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“learning to understand concepts” as their personal goals. We labelled these pupils as being 
“competence oriented”. We also selected pupils with a relatively “reproductive” attitude to 
learning. Their goals could be describes as “ego-oriented” or “finishing the task”. The pupils 
were labelled as “task oriented”. Although there were some differences, no hard evidence was 
found for significant differences in the way these groups of pupils approached a selected open 
inquiry task or drew their conclusions. Taskoriented pupils did show a tendency to put less  
effort into thinking about the possible outcome of the experiment or a possible relation 
between the experiment and their prior knowledge. We did not find any clues that this would 
lead to lower quality conclusions, however.  
In the second study, 112 pupils from 5 different schools filled out the questionnaire in which 
they were asked to look back on their learning activities. In this study relations between 
competence orientation or task orientation and their reported learning activities were found. A 
constructivist attitude to learning and the adoption of the personal goals such as “working 
hard to achieve competence” and “learning to understand concepts” correlate with self 
regulation and learning activities focused on  meaningful learning. A reproductive attitude to 
learning and the adoption of “task completion” as main personal goals, correlates with 
reproductive strategies and just following instructions, preferably step by step.  
There may be several reasons why the results of the two studies described in this chapter seem 
to conflict. One explanation is that a number of learning activities were impossible to observe 
in a real-life situation. A second explanation lies is the characteristics of the chosen enquiry 
task. Perhaps the pupils’ motivation is very task specific. It is possible that pupils did not find 
this task very useful, or were intimidated by the presence of a videocamera and an observer.  
 
In chapter 5 we looked at the motives pupils had for choosing a subject for their 
“Profielwerkstuk”, their most comprehensive science paper, which is supposed to be their 
master report within the domain of scientific inquiry. We could not find strong relations 
between subjective competence and the time pupils planned to invest in improving their skills.  
We can conclude that most pupils are not planning to invest a lot of time in improving skills 
they feel insecure about. Instead, we found positive correlations between the pupils’ perceived 
competence for certain skills and the time they were planning to dedicate to use these skills in 
practice. Pupils who say “learning to do scientific inquiry” is one of their goals, are willing to 
invest more time in learning the skills “describing the research question or –problem”, 
“obtaining results corresponding to theorie” , “giving explanations for results” and 
“evaluating the course of the inquiry and thinking about improvements”. In general we can 
say that for most pupils, improving skills is not there main goal when participating in an 
scientific enquiry. They do want to learn something about the subject of their enquiry, 
however.  
 
In chapter 6 we discussed the results of a study among science teachers. The ideas teachers 
have about organizing a learning environment where pupils can do practical work is essential 
information, if we want to design powerful learning environments for this domain. Teachers 
in upper secondary education are obliged to take scientific inquiry into account in their 
teaching. Using interviews, we asked eight science teachers (three chemistry teachers, three 
physics teachers and two biology teachers) how they are trying to do this, what they hope 
pupils should be able to do and how these wishes are met in the current situation. We also 
asked them what they have learned in recent years about teaching enquiry skills and what they 
are doing to become more competent teachers in this domain. From the results we found that 
compared to pupils teachers seem to emphasize a good preparation before starting an 
experiment and finishing it off neatly. Teachers are not very enthusiastic about their pupils’ 
abilities; they also found it difficult to judge them. Some teachers were unsure whether a 
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“scientific attitude” is something that can be learned. The physics and chemistry teachers 
expect pupils to learn about open scientific enquiry while they are performing well structured 
experiments. They do not seem to have a welldeveloped strategy to teach their pupils enquiry 
skills. In spite of the recent reforms in Dutch secondary education and the more important role 
of scientific enquiry, all of the teachers said they had learned nothing new about teaching 
inquiry skills. They say that it is possible to improve their teaching skills in this domain by 
reading relevant literature or performing didactical experiments, but they do not have enough 
time to do so.  
 
Chapter 7 summarized the answers to the main research questions. As regards the role of 
Individual Learning theories, we expect that the ideas pupils have about learning scientific 
inquiry are greatly influenced by their prior experiences in this domain. Due to a lack of time, 
teachers in the Netherlands still use a lot of cookbook practicals, giving students virtually no 
opportunity to experience the preparation and evaluation of an enquiry. Powerful learning 
environments, for example those based on “cognitive apprenticeship” are seldom created. 
When pupils are busy learning to work with equipment and following instructions, they tend 
to focus on “getting the job done”. To improve the quality of pupils’ learning and the quality 
of the work they produce, it is necessary for pupils to become problem owners when they take 
part in scientific inquiry. Teachers should be given opportunities to improve their teaching 
skills to be able to function as a coach, who gradually introduces his pupils to the world of 
scientific enquiry. 
On the subject of using questionnaires to gain insight into pupils’ Individual Learning 
Theories, we want to note that the majority of the more well-known instruments on this 
subject are designed for more traditional learning environments, while learning in the domain 
of scientific enquiry often resembles a kind of on-the-job learning.We also want to note that 
pupils are no longer ignorant about the way they are “supposed” to learn. 
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Bijlage A: Leer- en kennisopvattingen; motivatie algemeen 

         
 
Inleiding 
 
In de onderstaande lijst zijn een aantal uitspraken over leren, onderwijs en de docent tegenover elkaar gezet. 
Geef iedere keer aan welke uitspraak het best met jouw eigen mening overeenkomt (zie de voorbeelden 
hieronder). Lees iedere keer beide uitspraken goed. Kies alleen het middelste vakje als je echt niet kunt kiezen!  
 
Voorbeelden met hun betekenis: 
 
⌧                ⌧                ⌧                ⌧                ⌧ 

Ik ben het eens met 
de linker stelling. 

Ik ben het méér eens 
met de linker dan 
met de rechter 
stelling. 

Beide stellingen 
gelden in gelijke 
mate voor mij. 

Ik ben het meer eens 
met de rechter dan 
met de linker 
stelling. 

Ik ben het eens met 
de rechter stelling. 

 
 
Onderdeel 1. Leeropvattingen 
 
1. Bij opgaven en opdrachten heb ik het 

liefst dat me precies verteld wordt 
wat ik moet doen.  

 
              

Bij opgaven en opdrachten heb ik het 
liefst dat ik zelf kan uitzoeken wat ik 
moet doen. 

2. Het is belangrijk dat leerlingen 
zoeken naar verbanden in de 
studiestof. 

 
             

Het is belangrijk dat leraren de 
verbanden in de leerstof aangeven. 

3. Op school gaat het er vooral om dat 
leerlingen de stof die wordt 
aangeboden kunnen navertellen. 

 
             

Op school gaat het er vooral om dat 
leerlingen de stof die wordt 
aangeboden zelf verwerken. 

4. Voor uitleg over een stuk leerstof dat 
je niet begrijpt is het beter om je te 
beperken tot het boek dat op school 
gebruikt wordt. 

 
             

Voor uitleg over een stuk leerstof dat 
je niet begrijpt is het beter om ook 
andere boeken te raadplegen. 

5. Om te leren is het nodig zelf 
samenvattingen te maken van de 
leerstof. 

 
             

Om te leren is het nodig 
samenvattingen van de leerstof in het 
boek goed te onthouden. 

6. Je kunt je maar beter beperken tot de 
boeken die je over een bepaald 
onderwerp opkrijgt.  

 
             

Je kunt beter zelf op onderzoek 
uitgaan om te kijken wat er over een 
bepaald onderwerp is geschreven. 

7. Het is belangrijk dat ik de leerstof 
probeer te snappen. 
 

 
             

Het is belangrijk dat ik de leerstof net 
zo vaak herhaal tot ik die voldoende 
ken. 

8. Een goede leraar geeft veel vragen en 
opgaven om te toetsen of leerlingen 
de stof beheersen.  
 

 
             

Een goede leraar stimuleert 
leerlingen om vragen en opgaven te 
bedenken waarmee zij zelf kunnen 
nagaan of ze de stof beheersen. 

9. Op school gaat het erom dat je 
probeert de leerstof te begrijpen. 
 

 
             

Op school gaat het er vooral om dat 
je probeert de leerstof te onthouden. 

10. Het lijkt mij goed dat leraren bij hun 
lessen aangeven wat belangrijk is 
voor het proefwerk. 

 
             

Het lijkt mij goed dat leraren bij hun 
lessen aangeven hoe je de stof zou 
kunnen bestuderen. 
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11. Het is nuttig als leraren leerlingen 

zelf goede proefwerkvragen laten 
bedenken. 
 

 
             

Het is nuttig dat leraren leerlingen 
voorbeelden van proefwerkvragen 
geven, zodat ze kunnen nagaan of ze 
de stof beheersen. 

12. Leraren moeten voorbeelden geven 
van de leerstof, dat helpt de 
leerlingen bij het leren. 

 
             

Leerlingen moeten zelf voorbeelden 
bedenken bij de leerstof, dat helpt bij 
het leren. 

13. Het is belangrijk dat ik leer een 
bepaald probleem van verschillende 
kanten te benaderen. 

 
             

Het is belangrijk dat ik leer zo snel 
mogelijk de oplossing voor een 
bepaald probleem te vinden. 

14. De leraar moet duidelijk aangeven 
welke leerstof belangrijk en welke 
minder belangrijk is. 

 
             

Het is belangrijk dat ik zelf naga 
welke leerstof belangrijk en welke 
leerstof minder belangrijk is. 

15. Het is belangrijk dat ik definities en 
feiten in eigen woorden kan 
omschrijven. 

 
             

Het is belangrijk dat ik definities en 
andere feiten van buiten leer. 
 

16. Op school gaat het er vooral om dat 
je probeert de leerstof te onthouden. 
 

 
             

Op school gaat het er vooral om dat 
je probeert de leerstof leuk te vinden. 

17. Het is het beste als leerlingen de 
lessen voorbereiden en leraren hierop 
inspelen. 

 
             

Het is het beste als leraren de lessen  
voorbereiden en leerlingen het op 
zich af laten komen. 

 
Onderdeel 2. Kennisopvattingen 
 
18. Je kan bijna alles geloven wat je 

leest. 
 

 
             

Veel van wat je leest klopt niet 
helemaal. 

19. Wat ik op school leer gebruik ik ook 
wel eens in het dagelijks leven en 
andersom. 

 
             

Wat ik op school leer, gebruik ik 
bijna nooit in de praktijk. 

20. Ik vraag me af of alles wat ik op 
school leer wel precies klopt. 
 

 
             

Ik neem aan dat alles wat ik op 
school leer klopt. 

21. Als je weinig tijd hebt, kun je het 
beste alleen de feiten proberen te 
onthouden. 

 
             

Als je weinig tijd hebt kun je het 
beste proberen te begrijpen waar het 
ongeveer over gaat. 

22. Je leert het meeste van in je eentje 
denken en redeneren. 

 
             

Je leert er niets van als je in jezelf zit 
te denken en redeneren. 
 

23. Een goede leraar laat leerlingen hun 
eigen gang gaan. 

 
             

Een goede leraar houdt zijn 
leerlingen op het juiste spoor. 
 

24. Iedereen kan leren hoe je kunt leren. 
 
 

 
             

Je kunt niet leren hoe je moet leren. 

25. Je leert het meest wanneer je iets 
voor het eerst bestudeert. 
 

 
             

Vaak steek je het meeste op als je iets 
nog een tweede of derde keer 
bestudeert 

26. Een goede leraar bereidt zijn lessen 
goed voor en houdt zich daaraan. 
 

 
             

Een goede leraar probeert in te spelen 
op de behoeften van zijn leerlingen. 

27. Leerlingen die op school gemiddeld 
presteren, gaan later misschien heel 
goed presteren. 

 
             

Leerlingen die op school gemiddeld 
presteren, zullen de rest van hun 
leven ook gemiddeld presteren. 
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28. Leraren moeten zich beperken tot de 

feiten. 
 

 
             

Leraren moeten duidelijk maken 
waarom je bepaalde dingen moet 
leren. 

29. Het is niet nodig informatie te 
begrijpen om die te kunnen 
onthouden. 

 
             

Het begrijpen van informatie is een 
voorwaarde om die te kunnen 
onthouden. 

30. Op school hoeft geen aandacht 
besteed te worden aan hoe je moet 
leren. 

 
             

Op school zou meer aandacht besteed 
mogen worden aan hoe je moet leren.

31. Leren is een langzaam proces van het 
opbouwen van kennis. 
 

 
             

Iets leren moet niet te lang duren. 

32. Ik zit op school om te leren hoe ik 
dingen aan moet pakken. 

 
             

Ik zit op school om informatie op te 
nemen. 
 

33. Het is knap als iemand veel details 
kent nadat hij/zij een tekst vluchtig 
gelezen heeft. 

 
             

Het is knap als iemand de grote lijn 
kan vertellen nadat hij/zij een tekst 
vluchtig gelezen heeft. 

34. Een cursus studievaardigheden is 
zeer nuttig. 

 
             

Een cursus studievaardigheden is 
nutteloos. 
 

35. Op de meeste vragen is maar één 
goed antwoord mogelijk. 
 

 
             

Op veel vragen zijn meerdere goede 
antwoorden te bedenken. 

36. Als je erg je best doet om iets 
moeilijks te begrijpen raak je alleen 
maar in de war. 

 
             

Als je erg je best doet om iets te 
begrijpen, krijg je langzamerhand 
inzicht. 

37. Genialiteit is voornamelijk een 
kwestie van aanleg. 
 

 
             

Genialiteit is voornamelijk een 
kwestie van hard werken. 
 

38. Wat je leert hangt vooral af van de 
deskundigheid van de leraar.  
 

 
             

Je bepaalt eigenlijk zelf wat je leert 
op school. 

39. Als ik ergens weinig aanleg voor heb, 
probeer ik het door hard te werken 
toch te leren. 

 
             

In het algemeen vind ik het verloren 
moeite aandacht te besteden aan 
dingen waar ik weinig aanleg voor 
heb. 

40. Soms moet je iets aannemen dat in je 
boeken staat, zelf als je het niet 
begrijpt.   

 
             

Als je iets niet begrijpt, moet je het 
niet zomaar aannemen. 

41. Het grootste gedeelte van wat ik 
geleerd heb, heb ik mezelf geleerd. 
 

 
             

Het grootste deel van wat ik geleerd 
heb, heb ik aan de leraren te danken. 

42. Wanneer je iets moeilijks tegenkomt, 
kun je het beste meteen de leraar om 
hulp vragen. 

 
             

Wanneer je iets moeilijks tegen komt 
kun je het beste proberen er zelf uit  
te komen. 

43. Als je iets niet meteen kunt, zul je er 
nooit echt goed in worden. 
 

 
             

In de meeste dingen word je 
langzaam steeds beter, als je maar 
oefent. 

44. Wat je leert bij de verschillende 
vakken is vaak terug te voeren naar 
dezelfde principes. 

 
             

Tussen de verschillende vakken op 
school zitten weinig overeenkomsten.

45. Om succesvol te zijn op school, moet 
je alles snel begrijpen. 
 

 
             

Om succesvol te zijn op school, moet 
je veel tijd aan moeilijke dingen 
besteden. 

46. Vaak moet je ook het advies van 
deskundigen in twijfel trekken. 
 

 
             

Als je het advies van deskundigen in 
twijfel trekt, ben je te zelfverzekerd. 
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47. Leervermogen is aangeboren. 
 
 

 
             

Leervermogen kun je ontwikkelen. 

48. In het algemeen neem ik informatie 
niet snel voor waar aan.  
 

 
             

In het algemeen neem ik informatie 
snel voor waar aan. 

49. Sommige mensen zijn geboren met 
goede leervaardigheden en andere 
niet. 

 
             

Leervaardigheden leer je in de loop 
van je leven. 

50. Als je iets niet meteen begrijpt, moet 
je het blijven proberen te begrijpen. 
 

 
             

Als je iets niet meteen begrijpt, moet 
je er niet al te veel tijd aan besteden. 

51. Ik los vraagstukken zoveel mogelijk 
op op de manier die ik van de leraar 
geleerd heb. 

 
             

Ik pak vraagstukken op mijn eigen 
manier aan. 

 
 

Controleer nog even of je bij elke rij hokjes er één hebt aangekruist. 
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Motivatie en oriëntatie. 
 
Hieronder vind je 27 uitspraken. Deze uitspraken hebben betrekking op de vraag: 
 
Wanneer heb jijzelf als leerling echt een tevreden gevoel over jezelf? 
 
Iedere uitspraak vormt het laatste deel van de volgende zin: 
 
Ik voel me als leerling geslaagd als... 
 
Lees elke uitspraak goed en geef daarna aan in hoeverre deze uitspraak overeenkomt met jouw eigen mening. 
Doe dat door een rondje om het juiste cijfer te zetten (omcirkel dus telkens maar één cijfer). De betekenis van de 
cijfers staat steeds boven aan de bladzijde. Sla geen uitspraken over. 
 
In dit deel hebben de cijfers de volgende betekenis: 
 

1 
Helemaal mee 

oneens 

2 
Voor een groot deel 

mee oneens 

3 
Neutraal 

4 
Voor een groot deel 

mee eens 

5 
Helemaal mee eens 

 
 
1 ...ik anderen overtref. 
 

1     2     3     4     5 

2 ...ik iets interessants leer. 
 

1     2     3     4     5 

3 ...ik niet veel hoef te studeren. 
 

1     2     3     4     5 

4 ...ik weinig hoef te doen. 
 

1     2     3     4     5 

5 ...ik het opgegeven werk af heb. 
 

1     2     3     4     5 

6 ...een les me aan het denken zet. 
 

1     2     3     4     5 

7 ...ik geen domme dingen zeg tijdens de les. 
 

1     2     3     4     5 

8 ...ik de enige ben die vragen kan beantwoorden. 
 

1     2     3     4     5 

9 ...ik meer weet dan anderen. 
 

1     2     3     4     5 

10 ...ik klaar ben met de opgaven uit het boek. 
 

1     2     3     4     5 

11 ...wat ik leer me echt iets zegt. 
 

1     2     3     4     5 

12 ...ik actief bezig ben 
 

1     2     3     4     5 

13 ...de leraren en medeleerlingen niet denken dat ik dom ben. 
 

1     2     3     4     5 

14 ...ik alles gedaan heb wat ik van de docent moest doen. 
 

1     2     3     4     5 

15 ...ik beter werk aflever dan klasgenoten. 
 

1     2     3     4     5 

16 ...ik hogere cijfers haal dan anderen. 
 

1     2     3     4     5 

17 ...ik een hoog cijfer haal zonder veel gestudeerd te hebben. 
 

1     2     3     4     5 

18 ..wat ik leer me prikkelt om er meer over te weten te komen. 
 

1     2     3     4     5 

19 ...anderen het mis hebben en ik niet. 1     2     3     4     5 
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20 ...ik me niet erg hoef in te spannen. 
 

1     2     3     4     5 

21 ...ik alle opgegeven stof geleerd heb. 
 

1     2     3     4     5 

22 ...ik iets goed kan zonder dat ik me hoef in te spannen. 
 

1     2     3     4     5 

23 ...ik eindelijk een echt ingewikkeld idee begrijp. 
 

1     2     3     4     5 

24 ...ik nieuw inzicht krijg over hoe dingen in elkaar zitten. 
 

1     2     3     4     5 

25 ...anderen iets niet zo goed kunnen als ik. 
 

1     2     3     4     5 

26 ...ik een moeilijk probleem oplos door er hard aan te werken. 
 

1     2     3     4     5 

27 ...ik echt hard werk. 1     2     3     4     5 
 
Controleer nog even of je bij elke uitspraak een cijfer hebt omcirkeld. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Algemene informatie 
 
1. Naam: _________________________________________________________________________ 
 
2. Ben je een jongen of een meisje? (kruis aan)  jongen   meisje   
 
3. In welke klas zit je? ______________________________________________________________ 
 
4. Op welke school zit je? ___________________________________________________________ 
 
5. In welke van de onderstaande vakken heb jij het afgelopen schooljaar les gehad? (kruis aan) 
 
 

Vak 
 

Nee                             Ja 

Wiskunde 
 

                                 

Scheikunde 
 

                                 

Natuurkunde 
 

                                 

Biologie 
 

                                 

 
 
 

Bedankt voor het invullen! 
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Natuurwetenschappelijk Onderzoeken 
 
Zoals je misschien weet is er een nieuw onderwijsprogramma in de bovenbouw van het VWO 
ingevoerd. Dat is onder andere gebeurd om leerlingen beter voor te bereiden op een studie aan de 
universiteit. Aan de universiteit wordt onderzoek gedaan. Veel docenten die aan de universiteit werken 
zijn zelf onderzoeker. Als student aan de universiteit krijg je veel met onderzoek te maken. Het is de 
bedoeling dat je leert onderzoeken. 
 
Om je daar op voor te bereiden wordt er al op het VWO een begin gemaakt met het leren onderzoeken. 
 
In het volgende gedeelte van de vragenlijst wordt gevraagd naar jouw ideeën over onderzoeken. Met 
onderzoek bedoelen we hier het onderzoek (of practikum) bij vakken als Natuurkunde, Scheikunde en 
Biologie. Onderzoek op in deze richtingen noemen we ook wel natuurwetenschappelijk onderzoek. 
 
 
Onderdeel A. Waaraan denk jij bij onderzoeken? 
 
Schrijf in je eigen woorden op wat je verstaat  onder “onderzoeken”. 
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Schrijf in de eerste kolom van de onderstaande tabel de woorden die bij je opkomen als je 
“onderzoeken” hoort of leest. Wanneer jou geen woorden meer te binnen schieten, ga je naar de 
tweede kolom. Hierin probeer je op te schrijven wat elk door jou opgeschreven woord met 
“onderzoeken” te maken heeft.  
 

Woord waaraan je 
denkt bij 

“onderzoeken”  

 
Wat dat woord te maken heeft met onderzoeken. 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 

5. 
 

 

6. 
 

 

7. 
 

 

8. 
 

 

9. 
 

 

 
 
Onderdeel B.  Activiteiten bij het onderzoeken 
 
Onderzoeken kan bestaan uit een aantal activiteiten. Probeer zulke activiteiten te bedenken (het 
kunnen er natuurlijk ook meer of minder dan 7 zijn) en probeer ze hieronder op te schrijven in de 
volgorde die jou het beste lijkt. 
 
 
activiteit 1: 

 

 
activiteit 2: 

 

 
activiteit 3: 

 

 
activiteit 4: 

 

 
activiteit 5: 

 

 
activiteit 6: 

 

 
activiteit 7: 
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Maak de volgende zin af: Behalve deze stappen is het volgens mij bij onderzoeken ook nog van 
belang dat je de volgende dingen doet of kunt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderdeel C. Onderzoeksvaardigheden 
 
In de hoogste klassen van het VWO zul je onder andere leren zelf te onderzoeken. Je zult een aantal 
onderzoeksvaardigheden leren. Hieronder zie je een lijst met onderzoeksvaardigheden. 
 
Geef aan, door in elke rij een kruisje te zetten, hoe belangrijk jij de beheersing van een bepaalde 
vaardigheid vindt voor een onderzoeker. 
 
 
 
Onderzoeksvaardigheid 

 
N

au
w

el
ijk

s 
va

n 
be

la
ng

 

N
ie

t z
o 

be
la

ng
ri

jk
 

E
ni

gs
zi

ns
 

be
la

ng
ri

jk
 

B
el

an
gr

ijk
 

Z
ee

r 
be

la
ng

ri
jk

 

1. Een onderwerp voor een 
onderzoek kunnen 
verzinnen 

Voor een onderzoeker vind ik dat 
 

     

2. Doel van het onderzoek 
kunnen opschrijven 

 

Voor een onderzoeker vind ik dat 
 

     

3. Kunnen omschrijven wat 
het probleem of de 
onderzoeksvraag is 

Voor een onderzoeker vind ik dat 
 

     

4. Kunnen opschrijven wat 
je denkt dat het resultaat 
van het onderzoek zal 
zijn 

Voor een onderzoeker vind ik dat 
 

     

5. Kunnen uitzoeken hoe je 
het onderzoek gaat 
aanpakken 

Voor een onderzoeker vind ik dat 
 

     

6. Een werkplan voor het 
onderzoek kunnen 
opstellen 

Voor een onderzoeker vind ik dat 
 

     

7. Kunnen omgaan met 
(meet)apparatuur 

 

Voor een onderzoeker vind ik dat 
 

     

8. Proeven kunnen doen of 
monsters nemen 

 

Voor een onderzoeker vind ik dat 
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9. Kunnen opschrijven wat 
je waarneemt 

 

Voor een onderzoeker vind ik dat 
 

     

10. Het kunnen afnemen van 
een interview/enquête 

 

Voor een onderzoeker vind ik dat      

11. Resultaten kunnen 
behalen die 
overeenkomen met de 
theorie 

Voor een onderzoeker vind ik dat 
 

     

12. Gegevens kunnen 
uitwerken 

 

Voor een onderzoeker vind ik dat 
 

     

13. Kunnen nagaan of de 
gegevens betrouwbaar 
zijn 

Voor een onderzoeker vind ik dat 
 

     

14. Conclusies kunnen 
trekken en 
verantwoorden 

Voor een onderzoeker vind ik dat 
 

     

15. Verklaringen kunnen 
geven voor uitkomsten  

 

Voor een onderzoeker vind ik dat 
 

     

16. Kunnen nagaan hoe het 
onderzoek is gegaan en 
hoe het beter zou kunnen 

Voor een onderzoeker vind ik dat 
 

     

17. Voorstellen kunnen doen 
voor verder onderzoek 

 

Voor een onderzoeker vind ik dat 
 

     

18. Kunnen controleren of je 
op de goede weg bent 

 

Voor een onderzoeker vind ik dat 
 

     

19. Gemotiveerd kunnen 
blijven als een onderzoek 
moeizaam verloopt 

Voor een onderzoeker vind ik dat 
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Geef aan, door in elke rij een kruisje te zetten, hoe belangrijk jij de beheersing van een bepaalde 
vaardigheid vindt voor jezelf. 
 
 
 
Onderzoeksvaardigheid 

 

N
au

w
el

ijk
s 

va
n 

be
la

ng
 

N
ie

t z
o 

be
la

ng
ri

jk
 

E
ni

gs
zi

ns
 

be
la

ng
ri

jk
 

B
el

an
gr

ijk
 

Z
ee

r 
be

la
ng

ri
jk

 

1. Een onderwerp voor een 
onderzoek kunnen 
verzinnen 

Voor mijzelf vind ik dat  
 

     

2. Doel van het onderzoek 
kunnen opschrijven 

 

Voor mijzelf vind ik dat  
 

     

3. Kunnen omschrijven wat 
het probleem of de 
onderzoeksvraag is 

Voor mijzelf vind ik dat  
 

     

4. Kunnen opschrijven wat 
je denkt dat het resultaat 
van het onderzoek zal 
zijn 

Voor mijzelf vind ik dat  
 

     

5. Kunnen uitzoeken hoe je 
het onderzoek gaat 
aanpakken 

Voor mijzelf vind ik dat  
 

     

6. Een werkplan voor het 
onderzoek kunnen 
opstellen 

Voor mijzelf vind ik dat  
 

     

7. Kunnen omgaan met 
(meet)apparatuur 

 

Voor mijzelf vind ik dat  
 

     

8. Proeven kunnen doen of 
monsters nemen 

 

Voor mijzelf vind ik dat  
 

     

9. Kunnen opschrijven wat 
je waarneemt 

 

Voor mijzelf vind ik dat  
 

     

10. Het kunnen afnemen van 
een interview/enquête 

 

Voor mijzelf vind ik dat  
 

     

11. Resultaten kunnen 
behalen die 
overeenkomen met de 
theorie 

Voor mijzelf vind ik dat  
 

     

12. Gegevens kunnen 
uitwerken 

 

Voor mijzelf vind ik dat  
 

     

13. Kunnen nagaan of de 
gegevens betrouwbaar 
zijn 

Voor mijzelf vind ik dat  
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Onderzoeksvaardigheid 

 

N
au

w
el

ijk
s 

va
n 

be
la

ng
 

N
ie

t z
o 

be
la

ng
ri

jk
 

E
ni

gs
zi

ns
 

be
la

ng
ri

jk
 

B
el

an
gr

ijk
 

Z
ee

r 
be

la
ng

ri
jk

 

14. Conclusies kunnen 
trekken en 
verantwoorden 

Voor mijzelf vind ik dat  
 

     

15. Verklaringen kunnen 
geven voor uitkomsten 

 

Voor mijzelf vind ik dat  
 

     

16. Kunnen nagaan hoe het 
onderzoek is gegaan en 
hoe het beter zou kunnen 

Voor mijzelf vind ik dat  
 

     

17. Voorstellen kunnen doen 
voor verder onderzoek 

 

Voor mijzelf vind ik dat  
 

     

18. Kunnen controleren of je 
op de goede weg bent 

 

Voor mijzelf vind ik dat  
 

     

19. Gemotiveerd kunnen 
blijven als een onderzoek 
moeizaam verloopt 

Voor mijzelf vind ik dat  
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Geef aan hoe goed jij denkt dat je een bepaalde vaardigheid beheerst. 
 
 
 
Onderzoeksvaardigheid 

 

N
au

w
el

ijk
s 

N
ie

t z
o 

go
ed

 

R
ed

el
ijk

 

G
oe

d 

Z
ee

r 
go

ed
 

1. Een onderwerp voor een 
onderzoek verzinnen 

 

kan ik op dit moment...      

2. Doel van het onderzoek  
opschrijven 

 

kan ik op dit moment...      

3. Omschrijven wat het 
probleem of de 
onderzoeksvraag is 

kan ik op dit moment...      

4. Opschrijven wat je denkt 
dat het resultaat van het 
onderzoek zal zijn 

kan ik op dit moment...      

5. Uitzoeken hoe je het 
onderzoek gaat 
aanpakken 

kan ik op dit moment...      

6. Een werkplan voor het 
onderzoek opstellen 

 

kan ik op dit moment...      

7. Omgaan met 
(meet)apparatuur 

 

kan ik op dit moment...      

8. Proeven doen of 
monsters nemen 

 

kan ik op dit moment...      

9. Opschrijven wat je 
waarneemt 

 

kan ik op dit moment...      

10. Afnemen van een 
interview/enquête 

 

kan ik op dit moment...      

11. Resultaten behalen die 
kloppen met de theorie 

 

kan ik op dit moment...      

12. Gegevens uitwerken 
 
 

kan ik op dit moment...      

13. Nagaan of de gegevens 
betrouwbaar zijn 

 

kan ik op dit moment...      

14. Conclusies trekken en 
verantwoorden 

 

kan ik op dit moment...      

15. Verklaringen geven voor 
uitkomsten 

 

kan ik op dit moment...      
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Onderzoeksvaardigheid 

 

N
au

w
el

ijk
s 

N
ie

t z
o 

go
ed

 

R
ed

el
ijk

 

G
oe

d 

Z
ee

r 
go

ed
 

16. Nagaan hoe het 
onderzoek is gegaan en 
hoe het beter zou kunnen 

kan ik op dit moment...      

17. Voorstellen doen voor 
verder onderzoek 

 

kan ik op dit moment...      

18. In de gaten houden of je 
op de goede weg bent 

 

kan ik op dit moment...      

19. Gemotiveerd blijven als 
een onderzoek moeizaam 
verloopt 

kan ik op dit moment...      

 
 
Je hebt waarschijnlijk hierboven aangegeven dat je één of meerdere vaardigheden nauwelijks of niet 
zo goed beheerst. Wat lijken jou goede manieren om deze vaardigheden te leren? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je hebt waarschijnlijk hierboven aangegeven dat je één of meerdere vaardigheden goed of zelfs zeer 
goed beheerst. Hoe komt het dat jij deze vaardigheden goed beheerst? 
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Onderdeel D.  
 
 
Geef bij ieder van de onderstaande vragen aan in hoeverre je het met de gegeven uitspraak eens bent  
(1= oneens, 2 = neutraal, 3 = een beetje eens, 4 = eens, 5 = helemaal eens), door het betreffende 
nummertje te omcirkelen. 
 

 
 
Onderzoeken op school 

  O
ne

en
s 

 N
eu

tra
al

 
 Ee

n 
be

et
je

 
ee

ns
 

 Ee
ns

 
 H

el
em

aa
l 

m
ee

 e
en

s 

1. Onderzoeken hoort niet thuis op school. 
 

1      2      3      4      5 

2. Het is leuk om in de klas onderzoekjes te doen. 
 

1      2      3      4      5 

3. Leren onderzoeken is alleen nodig als je een technische of 
exacte studie gaat doen. 

1      2      3      4      5 

4. Iets maken is leuker dan iets onderzoeken. 
 

1      2      3      4      5 

5. Sommen kunnen maken is belangrijker voor je cijfer dan 
kunnen onderzoeken. 

1      2      3      4      5 

 
 
Als ik onderzoek, dan wil ik.... 

 O
ne

en
s 

 N
eu

tra
al

 
 Ee

n 
be

et
je

 
ee

ns
 

 Ee
ns

 
 H

el
em

aa
l 

ee
ns

 

6. Met apparaten en computers leren omgaan 
 

1      2      3      4      5 

7. Leren hoe je zelf moet onderzoeken 
 

1      2      3      4      5 

8. Leren logisch te denken en redeneren 
 

1      2      3      4      5 

9. De theorie uit de les beter begrijpen 
 

1      2      3      4      5 

10. Leren hoe iets werkt (b.v. hoe een laser werkt, aan welke 
eisen een brug moet voldoen) 

1      2      3      4      5 

  

 
 
Als ik onderzoek, dan leer ik.... 

 O
ne

en
s 

 N
eu

tra
al

 
 Ee

n 
be

et
je

 
ee

ns
 

 Ee
ns

 
 H

el
em

aa
l 

ee
ns

 

11. Met apparaten en computers omgaan 
 

1      2      3      4      5 

12. Hoe je zelf moet onderzoeken 
 

1      2      3      4      5 

13. Logisch te denken en redeneren 
 

1      2      3      4      5 

14. De theorie uit de les beter begrijpen 
 

1      2      3      4      5 

15. Hoe een apparaat werkt  1      2      3      4      5 
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Als ik onderzoek, dan wil de docent dat ik.... 

 O
ne

en
s 

 N
eu

tra
al

 
 Ee

n 
be

et
je

 
ee

ns
 

 Ee
ns

 
 H

el
em

aa
l 

ee
ns

 

16. Met apparaten en computers leer omgaan 
 

1      2      3      4      5 

17. Leer hoe je zelf moet onderzoeken 
 

1      2      3      4      5 

18. Leer logisch te denken en redeneren 
 

1      2      3      4      5 

19. De theorie uit de les beter begrijp 
 

1      2      3      4      5 

20. Leer hoe een apparaat werkt  1      2      3      4      5 
 
 
Onderdeel E. Algemene informatie 
 
1. Naam: _________________________________________________________________________ 
 
2. Ben je een jongen of een meisje (kruis aan)  jongen   meisje   
 
3. In welke klas zit je? ______________________________________________________________ 
 
4. Op welke school zit je? ___________________________________________________________ 
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Motivatie en oriëntatie met betrekking tot natuurwetenschappelijk onderzoeken. 
 
Hieronder vind je 39 uitspraken. Iedere uitspraak vormt het laatste deel van de volgende zin: 
 
Ik voel me bij het doen van onderzoek geslaagd als... 
 
Let op! Met “onderzoek” bedoelen we ook hier weer: onderzoek bij vakken als Natuurkunde, 
Scheikunde en Biologie (natuurwetenschappelijk onderzoek). Lees elke uitspraak goed en geef daarbij 
aan in hoeverre deze uitspraak overeenkomt met jouw mening. Doe dat door een rondje om het juiste 
cijfer te zetten (omcirkel dus telkens maar één cijfer). De betekenis van de cijfers staat hieronder 
aangegeven. Sla geen uitspraken over. 
 
In dit deel hebben de cijfers de volgende betekenis: 
 

1 
Helemaal mee 

oneens 

2 
Voor een groot 

deel mee oneens 

3 
Neutraal 

4 
Voor een groot 
deel mee eens 

5 
Helemaal mee 

eens 
 
 
Ik voel me bij het doen van onderzoek geslaagd als... 
 
1 ...het onderzoek over iets interessants gaat.  
 

1     2     3     4     5 

2 ...als het begrijpen van het onderzoek me makkelijk af gaat.  
 

1     2     3     4     5 

3 ...het onderzoek me niet veel inspanning kost.  
 

1     2     3     4     5 

4 ...het onderzoek me aan het denken zet.  
 

1     2     3     4     5 

5 ...ik alle stappen die bij een onderzoek horen heb uitgevoerd.  
 

1     2     3     4     5 

6 ...het onderzoek doen me duidelijk maakt hoe je zoiets het beste kan aanpakken. 
 

1     2     3     4     5 

7 ...ik geen apparatuur kapot maak.  
 

1     2     3     4     5 

8 ...ik de enige ben die het onderzoek heeft kunnen afronden.  
 

1     2     3     4     5 

9 ...ik het onderzoeken beter doe dan anderen.  
 

1     2     3     4     5 

10 ...je in het onderzoek nuttige vaardigheden oefent.  
 

1     2     3     4     5 

11 ...ik heel nauwgezet meet.  
 

1     2     3     4     5 

12 ...mensen niet denken dat ik onhandig ben.  
 

1     2     3     4     5 

13 ...als verborgen blijft dat ik niet weet wat ik aan het onderzoeken ben.  
 

1     2     3     4     5 

14 ...alle metingen uitgevoerd zijn.  
 

1     2     3     4     5 

15 ...het doen van het onderzoek me makkelijk afgaat.  
 

1     2     3     4     5 

16 ...ik bij het onderzoeken mijn groepje niet vertraag.  
 

1     2     3     4     5 
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17 ...ik het onderzoek sneller af heb dan anderen.  
 

1     2     3     4     5 

18 ...ik een hoger cijfer haal voor mijn onderzoek dan anderen.  
 

1     2     3     4     5 

19 ...ik een hoog cijfer haal zonder al te veel tijd in het onderzoek gestoken te 
hebben. 

1     2     3     4     5 

20 ...iets wat ik onderzoek me prikkelt om er meer over te weten te komen.  
 

1     2     3     4     5 

21 ...het doen van onderzoek me prikkelt om beter te leren onderzoeken.  
 

1     2     3     4     5 

22 ...anderen verkeerde onderzoeksresultaten hebben en ik niet.  
 

1     2     3     4     5 

23 ...ik mooie onderzoeksresultaten zonder veel moeite heb kunnen bereiken. 
 

1     2     3     4     5 

24 ...ik eindelijk een moeilijke opstelling goed kan bouwen.  
 

1     2     3     4     5 

25 ...ik alles heb gedaan wat ik van de docent moest doen.  
 

1     2     3     4     5 

26 ...ik weinig doe en het daarmee red.  
 

1     2     3     4     5 

27 ...ik bij het onderzoeken geen domme fouten maak.  
 

1     2     3     4     5 

28 ...ik de rest van mijn groepje het werk kan laten doen. 
 

1     2     3     4     5 

29 ...ik door het onderzoek beter begrijp hoe zaken in elkaar zitten.  
 

1     2     3     4     5 

30 ...ik de enige ben die met de apparatuur kan omgaan.  
 

1     2     3     4     5 

31 ...ik door het onderzoek doen  meer gevoel krijg voor het doen van onderzoek. 
 

1     2     3     4     5 

32 ...ik door veel oefenen handig word met apparatuur.  
 

1     2     3     4     5 

33 ...anderen verkeerde conclusies hebben en ik niet.  
 

1     2     3     4     5 

34 ...ik na lang nadenken beter begrijp waar het over gaat. 
  

1     2     3     4     5 

35 ...ik veel metingen doe.  
 

1     2     3     4     5 

36 ...ik een dik verslag heb geschreven.  
 

1     2     3     4     5 

37 ...ik een beter verslag heb dan anderen.  
 

1     2     3     4     5 

38 ...ik veel tijd aan het onderzoek heb besteed.  
 

1     2     3     4     5 

39 ...ik het verslag af heb.  
 

1     2     3     4     5 

 
Controleer nog even of je bij elke uitspraak een cijfer hebt omcirkeld. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Activiteiten met betrekking tot natuurwetenschappelijk onderzoek 
 
In dit deel hebben de cijfers de volgende betekenis: 
 

1 
Ik doe dit zelden 

of nooit 

2 
Ik doe dit soms 

3 
Neutraal 

4 
Ik doe dit vaak 

5 
Ik doe dit (vrijwel) 

altijd 
 
1 Ik werk de instructies van het practicum punt voor punt af. 
 

1     2     3     4     5 

2 Ik zorg dat ik de volgorde van de aanpak van onderzoek uit mijn hoofd ken.  
 

1     2     3     4     5 

3 Wat ik bij onderzoek en practicum leer, gebruik ik ook buiten de school. 
 

1     2     3     4     5 

4 Wanneer er tussen de instructies vragen of opgaven staan, maak ik die op het 
moment dat ik ze tegenkom. 

1     2     3     4     5 

5 Ik doe alle onderzoeken en proeven zoveel mogelijk op dezelfde manier. 
 

1     2     3     4     5 

6 Ik denk bij de aanpak van een onderzoeksprobleem na of ik al eerder met iets 
dergelijks te maken heb gehad. 

1     2     3     4     5 

7 Ik begin pas aan een nieuwe onderdeel van een proef als ik het vorige helemaal af 
heb. 

1     2     3     4     5 

8 Ik merk dat ik het moeilijk vind te bepalen of ik een onderzoekje goed heb 
uitgevoerd. 

1     2     3     4     5 

9 Bij het profielwerkstuk doe ik alle activiteiten op de juiste volgorde. 
 

1     2     3     4     5 

10 Ik breng de uitkomsten van een onderzoek in verband met de theorie uit het boek. 
 

1     2     3     4     5 

11 Als de docent de conclusie van een proef geeft, schrijf ik het meteen op. 
 

1     2     3     4     5 

12 De extra uitleg en de aanwijzingen die een docent tijdens een experiment geeft, 
zijn een onmisbare hulp. 

1     2     3     4     5 

13 Wat ik tijdens een onderzoek leer, breng ik in verband met dingen die ik al eerder 
heb geleerd. 

1     2     3     4     5 

14 Ik probeer de wereld om me heen beter te begrijpen met behulp van dingen die ik 
bij proeven en onderzoekjes geleerd heb. 

1     2     3     4     5 

15 Ik merk dat ik niet goed weet wat de leraar bedoelt als hij probeert aan te geven 
wat ik moet doen. 

1     2     3     4     5 

16  Ik zoek op internet of in de bibliotheek/mediatheek, om meer informatie te 
vinden over een onderwerp waar ik onderzoek naar moet doen. 

 

1     2     3     4     5 

17  Ik meet zeer nauwgezet. 
 

1     2     3     4     5 

18 Ik wil zoveel mogelijk hulp van de docent of TOA bij het bouwen van een 
meetopstelling. 

1     2     3     4     5 

19 Ik denk voor dat ik aan een proef begin na over wat de meest waarschijnlijke 
resultaten zullen zijn. 

1     2     3     4     5 

20 Ik merk dat ik aanwijzingen van de leraar over hoe ik moet onderzoeken niet zo 
duidelijk vind. 

1     2     3     4     5 

21 Als ik een conclusie van een onderzoek lees, probeer ik te bedenken of dit 
volgens mij de juiste conclusie is. 

1     2     3     4     5 

22 Ik vraag me bij proeven en onderzoeken af wat ik er in het “echte” leven mee 1     2     3     4     5 
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kan. 
23 Ik houd me nauwgezet aan de juiste volgorde van de stappen bij het onderzoeken. 
 

1     2     3     4     5 

24 Ik bouw mijn meetopstelling het liefste helemaal zelf. 
 

1     2     3     4     5 

25 Ik probeer te bedenken wat de overeenkomsten zijn tussen de manier van 
onderzoek/practicum bij verschillende vakken. 

1     2     3     4     5 

26 Ik besteed veel aandacht aan het bestuderen van oplossingsmethoden bij 
vraagstukken. 

1     2     3     4     5 

27 Ik denk wel eens: ik ben nu eenmaal geen onderzoeker en zal het ook niet 
worden. 

1     2     3     4     5 

28 Als ik een proef of onderzoek moet beginnen, denk ik eerst uitgebreid na over 
hoe ik het ga aanpakken. 

1     2     3     4     5 

29 Ik probeer voor mezelf een totaalbeeld te krijgen van wat onderzoeken nu precies 
inhoudt. 

1     2     3     4     5 

30 Ik doe precies wat in de instructies staat. 
 

1     2     3     4     5 

31 Als ik de vragen van de docent na afloop kan beantwoorden, heb ik de proef goed 
begrepen. 

1     2     3     4     5 

32  Ik zorg dat ik precies weet via welke stappen ik tot een conclusie gekomen ben. 
 

1     2     3     4     5 

33 Ik vergelijk de manier van aanpak van verschillende onderzoeken/practica met 
elkaar. 

1     2     3     4     5 

34 Als er in het boek proefjes beschreven zijn, bedenk ik of ik dezelfde conclusie 
zou trekken als de schrijvers in het boek.  

1     2     3     4     5 

35 Als ik een gedeelte van een onderzoek niet begrijp, probeer ik na te gaan hoe dat 
komt. 

1     2     3     4     5 

36 Ik merk dat ik iemand mis op wie ik terug kan vallen bij moeilijkheden bij het 
onderzoeken. 

1     2     3     4     5 

37 Ik moet altijd drie keer opnieuw beginnen voordat ik een onderzoek van de grond 
krijg. 

1     2     3     4     5 

38 Ik merk dat ik het vervelend vind wanneer ik mijn resultaten niet door de docent 
of TOA kan laten controleren. 

1     2     3     4     5 

39 Ik vraag me af of de conclusies die de docent trekt uit bepaalde waarnemingen 
wel helemaal kloppen. 

1     2     3     4     5 

40 Ik gebruik de opmerkingen en aanwijzingen van de docent om precies te weten 
hoe ik een proef moet doen. 

1     2     3     4     5 

41 Om te toetsen of ik het allemaal wel begrijp, bedenk ik zelf wat voor soort 
vervolgonderzoek ik zou kunnnen doen. 

1     2     3     4     5 

42 Ik vraag me af of er geen betere manier is om tot een bepaalde conclusie te 
komen dan de manier waarop ze het in het boek aanpakken.  

1     2     3     4     5 

43 Ik bepaal het liefste zelf hoeveel metingen ik moet doen om een goede conclusie 
te kunnen trekken.  

1     2     3     4     5 

44 Ik leer onderzoeken door de aanwijzingen van de docent op te volgen. 
  

1     2     3     4     5 

45 Ik probeer uit te vinden wat de docent wil wat ik leer van een proef. 
 

1     2     3     4     5 

46 Om te bepalen of ik een proef begrepen heb, probeer ik een soortgelijke proef te 
bedenken en me voor te stellen wat er dan zou gebeuren.  

1     2     3     4     5 

47 Ik volg de handleiding die ik heb gekregen bij het profielwerkstuk nauwgezet. 
 

1     2     3     4     5 

48 Ik bedenk wat ik zelf van een proef wil leren. 
 

1     2     3     4     5 

49 Ik ga na of ik iets begrepen heb door in mijn eigen woorden te proberen te 
herhalen wat ik geleerd heb.  

1     2     3     4     5 
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Bijlage C: Leeractiviteiten bij het leren onderzoeken  

Controleer nog even of je bij elke uitspraak een cijfer hebt omcirkeld. 
 
Algemene informatie 
 
Jongen of meisje ? (kruis aan)  jongen   meisje   
 
In welke klas van welke school zit je? _______________________________________________ 
 
Welk profiel heb je gekozen? ______________________________________________________ 
 
Je hebt het afgelopen jaar veel geleerd over onderzoeken. Stel dat je de leerlingen die na de vakantie 
naar de vijfde klas gaan een paar tips zou moeten geven met betrekking tot onderzoek doen, welke tips 
zouden dat dan zijn? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedankt voor het invullen!!! 
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Aantekeningen 
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