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Voorwoord
De relevantie van dit onderzoek in het licht van de ontwikkelingen sinds 1990

De gegevensverzameling voor het onderzoek dat in de voor u liggende dissertatie wordt
beschreven, vond plaats in 1991, enige jaren voor de formele invoering van de basis-
vorming in 1993. Dan is de vraag op zijn plaats of de publicatie ook nu nog relevant kan
zijn vanuit een ander dan historisch perspectief.
Ik denk van wel. Mijn optimisme is gebaseerd op overwegingen die te maken hebben met
de volgende factoren:

1. Het onderwerp van het onderzoek.
2. De ontwikkelingen in het (natuurkunde-)onderwijs.
3. De theoretische basis van het onderzoek.

Het onderzoek behandelt de vraag naar wat docenten natuurkunde in een vroeg stadium, dat
wil zeggen in het eerste jaar dat leerlingen natuurkunde krijgen, doen, dat de deelneming
van meisjes aan het onderwijs in de natuurkunde beïnvloedt. Zowel het onderwerp: ‘Keuze
voor exacte vakken en techniek, in het bijzonder door meisjes’ , als het onderwerp: ‘Effecten
van het gedrag van docenten’  staan in de aandacht, nu de keuze voor natuurkunde en
techniek in het voortgezet onderwijs al sinds het einde van de jaren 1980 stagneert en zelfs
terug dreigt te lopen, zoals onder andere blijkt uit de deelneming van meisjes aan het
eindexamen natuurkunde sinds 1990 (zie paragraaf 1.3). De in dit proefschrift gepresenteer-
de gegevens dateren uit de beginfase van de tot op heden voortdurende stagnatieperiode en
zijn alleen al om die reden nog steeds actueel. 

De ontwikkelingen in het onderwijs in de natuurkunde, in het bijzonder de effecten van de
invoering van de basisvorming in 1993, worden in paragraaf 1.4 van dit proefschrift
besproken. Vooralsnog kan worden volstaan met de opmerking dat de gewenste ontwikke-
lingen ook in het begin van de jaren 2000 nog niet op gang zijn gekomen, zoals blijkt uit de
eindevaluatie na vijf jaar door de inspectie van het onderwijs in 1999 en het onderwijs-
verslag 2001 van de inspectie. Dit geldt zowel voor de basisvorming als geheel, als voor het
geïntegreerde vak natuur- en scheikunde. In het bijzonder de nieuwe elementen in natuur-
en scheikunde waarvan een emancipatoir effect werd verwacht, zijn nog niet uit de verf
gekomen, te weten het rekening houden met verschillen tussen leerlingen, aansluiten bij de
leefwereld van leerlingen en het algemene vaardigheidsdoel ‘Oriëntatie op de
beroepenwereld’ . Het onderwijs in de natuurkunde in de ‘MAVO-stroom’ van de
basisvorming (sinds kort het VMBO) lijkt, op grond van de evaluatie van de
onderwijsinspectie, nog zeer veel op het onderwijs in de natuurkunde in het MAVO van
vlak voor de basisvorming. Overigens gaat de evaluatie van de inspectie niet in op
mogelijke veranderingen in de positie van meisjes in het onderwijs in de natuurkunde onder
invloed van de basisvorming.

De theoretische inbedding van het onderzoek garandeert, in samenhang met de vraag naar
de relatie tussen les- en docentkenmerken en de keuzen en attitudes van leerlingen, een
zekere houdbaarheidsduur. 
Over de theoretische inbedding kan worden opgemerkt, dat de motivationele psychologie
die ten grondslag ligt aan de waarden-verwachtingstheorie al sinds de jaren twintig een



lange staat van dienst heeft, in toepassingen als bijvoorbeeld keuzebegeleiding,
wetenschappelijk onderzoek naar sekseverschillen en -overeenkomsten in de keuze voor
exacte vakken (Eccles, in: Meece, 1982) en het ontwerpen van motiverend onderwijs
(Keller, 1983; Keller & Kopp, 1987). Het werk van Eccles en Keller wordt nog steeds veel
gebruikt in onderwijsonderzoek en lerarenopleidingen in de Verenigde Staten en Canada
(onder andere Small, 1997; Lupart & Cannon, 2000). Ook een recent advies van de
Onderwijsraad inzake het emancipatiebeleid verwijst naar het model van Eccles
(Onderwijsraad, 2000). In dit proefschrift wordt het naar seksespecifieke keuzen
uitgewerkte en in een sociaal-culturele context geplaatste keuzenmodel van Eccles gebruikt.

De relatie tussen een bepaald curriculumkenmerk en een uitkomst bij leerlingen, bijvoor-
beeld de keuze voor natuurkunde, wordt in het onderhavige proefschrift constant veronder-
steld. Dat wil zeggen: Hoewel de mate waarin een bepaald curriculumkenmerk voorkomt
aan veranderingen in de tijd onderhevig kan zijn (bijvoorbeeld meer of minder practicum,
meer of minder klassikaal onderwijs, een meer of minder open klasklimaat, etc.), wordt er
van uitgegaan dat de relatie tussen een kenmerk enerzijds en een uitkomst bij leerlingen
anderzijds, in principe ‘ tijdinvariant’  is. Ofwel: We veronderstellen dat wanneer in het
begin van de jaren 1990 een sterke correlatie wordt gevonden tussen curriculumkenmerk A
en leerlinguitkomst B, dat ook tien jaar later nog het geval zal zijn. Wanneer we namelijk
niet van die veronderstelling uit zouden kunnen gaan, heeft onderzoek naar de effecten van
onderwijs weinig zin. De enige voorwaarde voor de geldigheid van tijdinvariantie is, dat er
geen dermate radicale culturele en onderwijskundige omwentelingen hebben plaatsgevon-
den, dat ‘alles anders’  geworden is. Noch op het gebied van de vrouwenemancipatie, noch
op het gebied van het onderwijs in de natuurkunde lijkt dat het geval te zijn. Veranderingen
op genoemde terreinen verlopen in de praktijk doorgaans zeer langzaam.

Ik dank mijn promotoren, prof.dr. Tjeerd Plomp en prof.dr. Frans Sluijter en mijn
co-promotor, dr. Hans Pelgrum, voor hun deskundige begeleiding, hun geduld en hun
aanmoediging. Dr Marijke van Vonderen dank ik voor haar opbouwende commentaar. 
Dr. Gerrit Verkerk dank ik voor de gastvrijheid die ik bij aanvang van dit onderzoek in zijn
vakgroep heb ondervonden.

Annita Alting
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Hoofdstuk 1
Achtergronden, doel, probleemstelling en aanpak

Dit proefschrift gaat over de invloed van natuurkundedocenten op de deelneming van
meisjes aan natuurkunde. Het begrip ‘deelneming, of participatie, van meisjes’  wordt breed
opgevat en omvat aspecten als de beleving van natuurkunde en het onderwijs in de
natuurkunde, het idee al dan niet goed te kunnen presteren in natuurkunde (academisch
zelfbeeld aangaande het vak) en de voorgenomen en feitelijke keuze voor het vak. Ook de
prestaties in natuurkunde zijn in dit onderzoek meegenomen, in de vorm van de cijfers op
rapporten en het meest recente proefwerk. 
Paragraaf 1.1 behandelt de achtergronden van dit onderzoek, waarna in paragraaf 1.2 de
rol van natuurkunde als selectievak wordt besproken. Paragraaf 1.3 schetst de
ontwikkelingen in keuzepatronen in het MAVO sinds de invoering van de Mammoetwet in
1967. Vervolgens komen in paragrafen 1.4 en 1.5 het curriculum respectievelijk de docent
aan de orde, waarna in paragraaf 1.6 een samenvatting wordt gegeven en conclusies
worden getrokken. In paragraaf 1.7 worden het doel, de probleemstelling en de aanpak van
dit onderzoek geformuleerd. Paragraaf 1.8 bevat een leeswijzer voor de rest van dit
proefschrift.

1.1 Achtergronden

De geringe deelneming van meisjes en vrouwen aan exacte vakken en techniek is nog steeds
een bron van zorg voor diverse groepen in de maatschappij. Met ‘exacte vakken’  worden, in
navolging van wat het CBS daaronder verstaat, de vakken wiskunde, natuurkunde en
scheikunde bedoeld. De wijze waarop er tegen het probleem van de ondervertegenwoor-
diging wordt aangekeken, verschilt al naar gelang de doelen en de belangen die een
bepaalde groep nastreeft met een grotere deelneming van vrouwen aan exacte vakken en
techniek. 
In navolging van Sjøberg en Imsen (1987) kan men het probleem in grote lijnen op drie
manieren benaderen, vanuit economisch, emancipatoir en wetenschapskritisch perspectief.
Het onderwijs heeft direct of indirect met de verschillende perspectieven en de daarmee
samenhangende belangen en waardenoriëntaties te maken (zie onder andere Goodlad, Klein
& Tye, 1979), daarom worden ze in de volgende paragrafen kort weergegeven.

1.1.1 Het economisch perspectief
Het bedrijfsleven klaagt over een gebrek aan vakbekwame technici en de maatschappij als
geheel heeft behoefte aan natuurwetenschappelijk goed onderlegde burgers. Vrouwen
worden vaak gezien als een tot nu toe onvoldoende aangeroerde reserve aan talent en
arbeidskracht, ondanks een stijgende deelneming van vrouwen aan de arbeidsmarkt
(Schellings, 2001). Daarom moeten middelen worden gevonden om geschikte meisjes en
vrouwen meer te interesseren voor exacte vakken en techniek. Het onderwijs zou hieraan
mee kunnen werken door voorlichting en werving van meisjes voor technische opleidingen.
De onderwijspraktijk, de onderzoekspraktijk, de beroepspraktijk en de toepassingen van
exacte vakken en techniek in de maatschappij staan in het economisch perspectief niet ter
discussie. Het zijn vooral de attituden en de keuzen van vrouwen, die moeten veranderen.

1



1.1.2 Het emancipatoir  perspectief
Technologische en natuurwetenschappelijke ontwikkelingen bepalen in belangrijke mate
hoe de toekomst er uit zal zien. Vanuit een emancipatoir perspectief moeten dan ook de
specifieke interessen, perspectieven, waarden en prioriteiten van vrouwen worden
meegenomen in deze ontwikkelingen. Ook bieden exacte vakken en techniek goede
loopbaanperspectieven en daarmee een betere toegang tot maatschappelijke invloed en
economische zelfstandigheid voor vrouwen. Met de specifieke belangen van vrouwen moet
rekening worden gehouden, in de onderwijspraktijk, in de beroepspraktijk en in de
toepassingen van exacte vakken en techniek in de maatschappij. Veel emancipatieprojecten
hanteren of hanteerden dit uitgangspunt. Het gaat hierbij zowel om attitudeverandering bij
meisjes en vrouwen, opdat zij zich bewust worden van andere dan ‘ traditionele’
keuzemogelijkheden, als om een betere afstemming van de praktijk van exacte vakken en
techniek op de deelneming van meisjes en vrouwen (Brand, 1991). 

1.1.3 Het wetenschapskr itisch perspectief
Vanuit een wetenschapskritisch perspectief wordt vaak gesteld, dat de kentheoretische
grondslagen van de natuurwetenschappen sterk onder invloed staan van ‘mannelijke’  meta-
foren voor kennisverwerving: Beheersing, onderwerping en overheersing van de als
‘vrouwelijk’  beschouwde natuur (onder andere Weinrich-Haste, 1979). De mens (onder-
zoeker) staat boven de natuur in plaats van er deel van uit te maken. De betekenis en de
gevolgen van een dergelijke hiërarchische opvatting voor de wetenschapsbeoefening dienen
dan ook aan een nadere analyse te worden onderworpen. De critici van de bestaande
wetenschapspraktijk achten het wenselijk om alternatieve benaderingen te formuleren,
bijvoorbeeld op grond van het werk van vrouwelijke natuurwetenschappers in verleden en
heden (onder andere Schiebinger, 1989; Fox Keller, 1985; Offereins, 1996). Andere
opvattingen over kennisverwerving hebben invloed op de ideeën over leren en onderwijzen
in de natuurwetenschappen (onder andere Bentley & Watts, 1986; Belenky et al., 1986),
maar van een systematische uitwerking daarvan in de onderwijspraktijk is vooralsnog geen
sprake. Het ‘gender-inclusive’  curriculum van het McClintock collective (Hildebrand &
Dick, 1990) benadert mogelijk het beste het curriculum dat Bentley en Watts voor ogen
staat. Kenmerken van dat curriculum zijn opgenomen in de beschrijving van het voor
meisjes ‘ ideale’  onderwijs in de natuurkunde in hoofdstuk 2.

In alle drie voornoemde ideologische perspectieven wordt het als gewenst beschouwd dat er
meer vrouwen gaan deelnemen aan de beoefening van exacte vakken en techniek. Het vak
natuurkunde neemt daarbij een centrale plaats in, omdat het het belangrijkste selectievak
vormt voor technische en natuurwetenschappelijke vervolgopleidingen en beroepen. 

1.2 De rol van natuurkunde als selectievak

Natuurkunde in het examenpakket is verplicht voor toelating tot vele vervolgopleidingen na
het voortgezet onderwijs. Dat geldt tot nu toe niet alleen voor de technische en natuurweten-
schappelijke vervolgopleidingen, maar ook voor de medische en agrarische vervolgoplei-
dingen. Behalve het niveau van het examen, dat wil zeggen: VBO-, MAVO-, HAVO- of
VWO-niveau, is vooral ook de samenstelling van het eindexamenpakket van belang. De
samenstelling van het examenpakket bepaalt namelijk het aantal keuzemogelijkheden dat
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een leerling met een diploma van een bepaald niveau heeft. Met natuurkunde had en heeft
men de meeste keuzemogelijkheden in het beroepsonderwijs en het wetenschappelijk
onderwijs, zonder natuurkunde zijn de mogelijkheden al veel minder.

1.2.1 Het M AVO-examenpakket en keuzemogelij kheden
Uit CBS-gegevens blijkt, dat ongeveer een derde van alle meisjes die in het begin van de
jaren 1990 voortgezet onderwijs volgden, dit onderwijs heeft verlaten met een MAVO-
diploma, dat tot voor kort vooral toegang gaf tot verschillende vormen van Middelbaar
Beroeps Onderwijs (MBO). Tegenwoordig zijn MAVO en LBO samengegaan in het
VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs). We komen hier op terug in de
paragraaf over veranderingen in het MAVO en het LBO. 
Voor het MAVO gold tot de invoering van het VMBO, dat een examen met Nederlands,
natuurkunde, wiskunde en een moderne vreemde taal, toegang gaf tot alle 83 studiemoge-
lijkheden in het MBO (uit: Bosker & Van der Velden, 1989). Zonder natuurkunde kon men
slechts uit maximaal 44 studiemogelijkheden kiezen, ook al had men wel wiskunde in het
pakket. Met natuurkunde, waarbij wiskunde doorgaans verplicht was, kon een leerling dus
nog alle kanten op. Zonder natuurkunde werden de toekomstperspectieven beduidend
ingeperkt. 

We kunnen concluderen dat het vak wiskunde, in tegenstelling tot wat veel ouders en
leerlingen dachten, op zichzelf maar een kleine bijdrage leverde aan de waarde van het
vroegere MAVO-diploma met het oog op de beroepenwereld. Met natuurkunde kon men uit
veel meer vervolgopleidingen kiezen. In de volgende paragrafen zullen we zien dat dit in de
basisvorming en in het VMBO nog steeds het geval is.

1.2.2 Effecten van de basisvorming op de keuze voor  natuurkunde door  meisjes
Vóór de invoering van de basisvorming konden leerlingen op tachtig procent van de
MAVO-opleidingen al aan het einde van het tweede jaar natuurkunde laten vallen, met als
alternatief vaak het vak Frans. Het definitieve pakket werd aan het eind van het derde
leerjaar gekozen. De invoering van de basisvorming maakte het leerlingen niet meer moge-
lijk om het nieuwe vak natuur- en scheikunde al na het tweede leerjaar te laten vallen. Het
effect op de deelneming van meisjes aan de MAVO-eindexamens natuurkunde is hoogst
waarschijnlijk maar gering geweest (zie paragraaf 1.3, tabel 1-1). Uitstel van keuze kan wel
enig effect hebben, maar zonder aanvullende maatregelen om in de uitstelperiode de
leerling bewust te maken van aanvankelijk niet overwogen keuzemogelijkheden, zal dat
effect waarschijnlijk niet erg groot zijn. Leerlingen in het nieuwe VMBO moeten na het
tweede leerjaar een sector kiezen (Techniek, Economie, Zorg en Welzijn, of Landbouw),
die hun doorstroommogelijkheden naar vervolgopleidingen en daarmee hun beroeps-
mogelijkheden vastlegt. In de sectoren Economie en Zorg en Welzijn is natuur- en
scheikunde in het vierde leerjaar een keuzevak, maar leerlingen in die sectoren hebben niet
de mogelijkheid om hetzelfde examen in natuur- en scheikunde af te leggen als in de sector
Techniek. Ter voorbereiding op de sectorkeuze krijgen leerlingen het vak praktische
sectororiëntatie (PSO).

1.2.3 Verander ingen in M AVO en LBO en keuzemogelij kheden voor  meisjes
LBO- en MAVO leerlingen die vanaf 1999 met hun opleiding zijn begonnen, moeten uit
een viertal leerwegen (niveau-differentiatie) en vier sectoren (vakkenpakketten) kiezen, die
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hen voorbereiden op verschillende vormen van voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs.
Drie van de vier leerwegen zijn qua niveau vergelijkbaar met de vroegere MAVO-C en
D-diploma's, de vierde met het vroegere LBO-diploma.
Bestudering van de lessentabellen voor de theoretische en gemengde leerwegen
(vergelijkbaar met het MAVO-D niveau) maakt duidelijk, dat dit nog niet betekent dat er
meer mogelijkheden voor later kunnen worden opengehouden. Alleen in de sector Techniek
krijgen leerlingen verplicht natuur- en scheikunde 1 (Nask1) tot en met het  eindexamen,
plus verplicht twee uur natuur- en scheikunde 2 (Nask2) in het derde leerjaar, terwijl in de
sectoren Economie en Zorg en Welzijn alleen twee uur Nask2 verplicht is in het derde
leerjaar. Ook kunnen leerlingen in deze laatste twee sectoren aan het einde van het derde
leerjaar het vak wiskunde laten vallen (de vierde sector, Landbouw, wordt hier niet
besproken omdat die op lang niet alle scholen wordt aangeboden). Omdat hiermee feitelijk
de keuze van het hele vakkenpakket (sector) in het tweede, in plaats van het derde, leerjaar
is komen te liggen, bestaat de mogelijkheid, dat meisjes zich nog sterker dan voorheen gaan
profileren voor economisch minder gewaardeerde en perspectiefrijke functies in de
gezondheidszorg en het bedrijfsleven. De geschiedenis van (onderwijs-) hervormingen,
zoals de herverkaveling van wiskunde 1 en 2 (HEWET), leert namelijk, dat wanneer niet
uiterst zorgvuldig wordt nagegaan of er wellicht ook contraproductieve effecten kunnen
optreden en welke deze effecten kunnen zijn, deze effecten doorgaans zullen optreden
(Watzlawick, 1988, 1993; Willis et al., 1991; Kelly, 1987a).

1.3 Ontwikkelingen in keuzepatronen in het M AVO

Van alle exacte vakken wordt natuurkunde als examenvak nog steeds het minst gekozen
door meisjes. Ook vanaf 2003, wanneer de eerste VMBO-examens plaats zullen vinden, zal
dat waarschijnlijk nog wel het geval blijven. In tabel 1-1 worden de keuzepercentages
natuur- en wiskunde onder meisjes in het MAVO gegeven, alsmede de prognoses en
streefcijfers voor 1996, die het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen
(OC&W) hanteert in de emancipatienota van 1992. Bij ongewijzigd beleid werden in 1992
geen noemenswaardige veranderingen verwacht in de keuzepercentages onder meisjes.
Daarom zijn streefcijfers geformuleerd. Om de streefcijfers te halen, werden extra maatre-
gelen nodig geacht, die onder andere in het onderwijs moesten worden gerealiseerd
(OC&W, 1992).
Uit tabel 1-1 kan worden afgelezen, dat sinds de invoering van de Mammoetwet in 1967,
meisjes en jongens tot het begin van de jaren 1990 steeds meer wiskunde zijn gaan kiezen,
waarna er een stagnatie optreedt. Het sekseverschil in keuzepercentages voor wiskunde is
dan kleiner geworden. De prognose bij ongewijzigd beleid van 69 procent uit de
emancipatienota van 1992 is echter te optimistisch geweest en dat geldt dus zeker voor het
streefcijfer van 74 procent.
Voor natuurkunde ziet de situatie er minder rooskleurig uit. De totale deelnemings-
percentages zijn van 1971 tot 1999 nauwelijks gestegen en het percentage meisjes is vanaf
1990 blijven steken op ongeveer 18 procent. De sekseverschillen in keuzepercentages zijn,
althans tot 1995, onveranderd groot gebleven. De prognose van 18 procent meisjes in 1996
bij ongewijzigd beleid lijkt wel uitgekomen te zijn, maar of het streefcijfer van 23 procent
ooit gehaald is, is maar zeer de vraag en kan niet meer worden nagegaan.
Er kan worden geconcludeerd, dat meisjes met een MAVO-diploma bij het verlaten van de
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school nog steeds een beduidend slechter perspectief op de arbeidsmarkt hebben dan
jongens met een MAVO-diploma. Er moet nog afgewacht worden, wat het effect van het
VMBO zal zijn.

Bron: CBS (1971-1991), CITO (1995,1999), OC&W (1992), OC&W (1997), Inspectie van het
Onderwijs (1998). n.b.=’niet bekend’ .

(1) Voorbeeld: In 1971 koos 32 procent van alle leerlingen, mannen en vrouwen, natuurkunde.
Van de mannen koos in 1971 51 procent natuurkunde en van de vrouwen 15 procent. 

(2) De percentages per geslacht voor 1995 betreffen een schatting, aangezien het CBS vanaf 1991
de percentages niet meer uitsplitst naar sekse en de gegevens van het CITO, dat wel naar sekse
uitsplitst, gebaseerd zijn op een steekproef. De situatie werd verder gecompliceerd door het feit
dat het CITO bij de uitsplitsing naar sekse geen onderscheid maakte naar het schooltype (VBO
of MAVO) waarin het betreffende examen werd afgelegd. Dat maakte een extra schatting
noodzakelijk, die werd gebaseerd op de verdeling van leerlingen over, en het percentage
meisjes in, de betreffende schooltypen.

n.b.n.b.371999
n.b.n.b.361998

7423streefcijfers 1996
6918prognose 1996

n.b.n.b.70n.b.n.b.341996
22608270371855341995 (2)
23628573421860371991
31498063441458341986
36377353421355321981
37276445371047271976
34266043361551321971 (1)

verschilVrouwManTotaalverschilVrouwManTotaal
WiskundeNatuurkunde

Tabel 1-1 
Percentages van de mannen, respectievelijk van de vrouwen, die natuurkunde, c.q.
wiskunde als examenvak hadden tot en met 1995, alsmede prognose en streefbeeld 1996
en de totaalpercentages 1998 en 1999, voor het MAVO

1.4 Ontwikkelingen in het natuurkundecurr iculum binnen het M AVO 

Deze paragraaf schetst hoe de ontwikkelingen in het natuurkundecurriculum binnen het
MAVO sinds het einde van de jaren 1989, onder invloed van de basisvorming, geen effect
hebben gehad op de deelneming van meisjes aan natuurkunde. Ook worden mogelijke
oorzaken beschreven voor het gebrek aan voortgang in de keuze voor natuurkunde onder
meisjes. Deze zouden kunnen worden gevonden in:
1. De beginsituatie in het onderwijs in de natuurkunde rond 1990, zoals gemeten in het
 onderzoek ‘ Inventarisatie Natuurwetenschappelijke Vakken (INV)’ , (Kuiper & Alting,
 1990; Kuiper, 1993).
2. De uiteindelijke formulering van de algemene doelen en de kerndoelen van de basis-
 vorming.
3. De verantwoordelijkheidstoedeling voor onderwijsveranderingen, in het bijzonder
 onderwijsveranderingen ter bevordering van gelijke kansen voor meisjes.
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Het VMBO betreft een nog te recente ontwikkeling om uitspraken te kunnen doen over de
invloed van de daarmee gepaard gaande veranderingen op de keuze voor een bepaalde
sector door meisjes.

1.4.1 De situatie in het begin van de jaren 1990
In het schooljaar 1988-1989 is een onderzoek gedaan naar de stand van zaken in het
natuurwetenschappelijk onderwijs in de eerste fase van het voortgezet onderwijs. Aan dit
onderzoek namen onder andere 64 natuurkundedocenten in het MAVO deel. Daarvan gaven
er 55 les in het tweede leerjaar (Kuiper & Alting, 1990; Kuiper, 1993). Aanleiding voor dit
INV-onderzoek vormde de constatering van de wetenschappelijke raad voor het regerings-
beleid (WRR) dat er anno 1986 eigenlijk weinig bekend was over de feitelijke onderwijs-
praktijk in de natuurwetenschappelijke vakken (WRR, 1986). Kennis van die feitelijke
praktijk zou wel zeer gewenst zijn met het oog op de invulling van de basisvorming.
Een korte weergave van de INV-resultaten die ook voor dit proefschrift van belang zijn,
volgt hieronder. De resultaten die specifiek met het oog op emancipatieaspecten van belang
worden geacht, zijn cursief weergegeven. Dat wil niet zeggen dat de andere aspecten niet
van belang zijn voor meisjes, eerder zijn deze belangrijk voor alle leerlingen, zowel meisjes
als jongens.

Het natuurkundeleerboek
Als de MAVO-docenten die in 1989 aan bovengenoemd onderzoek hebben deelgenomen,
een nieuw leerboek hadden mogen kiezen, zou de top 5 van hun keuzecriteria er als volgt
hebben uitgezien (59 docenten kozen maximaal vijf criteria uit in totaal 18 mogelijkheden): 
1. Een voor leerlingen overzichtelijke leerstofindeling, 68 procent.
2. Voldoende opgaven (vraagstukken, sommen, huiswerkopdrachten), 64 procent.
3. Mogelijkheid voor niveaudifferentiatie, 57 procent.
4. Aandacht voor de natuurkunde in het dagelijks leven, 44 procent.
5. Practicumopdrachten geïntegreerd met de theorie, en: Behandeling van de leerstof
 op een manier die leerlingen aanspreekt, beiden 39 procent.

Het vierde criterium is ook van belang met het oog op emancipatieaspecten en is daarom
cursief weergegeven. 

De vijf minst gekozen selectiecriteria zijn:
1. Informatie over welke leerstof bij welke eindexamenniveau’s hoort, 3 procent.
2. Aandacht voor vervolgopleidingen en beroepen waar natuurkunde voor nodig is, 5

procent.
3. Illustraties en tekst waaruit blijkt dat natuurkunde ook een geschikt vak is voor meisjes,
 5 procent.
4/5. Aandacht voor de relatie natuurkunde-maatschappij, 8 procent.
4/5. Aandacht voor de samenhang met scheikunde en biologie, 8 procent.
4/5. Mogelijkheden voor tempodifferentiatie, 8 procent.

De cursief weergegeven criteria 2, 3 en 4/5 zijn ook met het oog op de deelneming van
meisjes van belang.
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De behandelde leerstofonderdelen
Een grote meerderheid, 70 tot 95 procent van de docenten, besteedde in 1989 in MAVO-2
aandacht aan de leerstofonderdelen vaste stoffen, vloeistoffen en gassen, energie, elektri-
citeit en magnetisme en optica. Iets meer dan de helft behandelde mechanica en een minder-
heid (tot 20 procent) besteedde aandacht aan geluid en atoombouw en radioactiviteit. Van
het onderdeel elektriciteit en magnetisme is bekend dat vooral meisjes het weinig
aantrekkelijk vinden, wat een reden voor afhaken kan zijn (Alting, 1982; Mottier, 1988). 

Contexten
In de leerjaren twee en drie van het MAVO hield aan het eind van de jaren tachtig ongeveer
een derde van de docenten er vooral een vakstructuurgerichte aanpak op na. Iets minder dan
tweederde hanteerde overwegend een aanpak, waarbij natuurverschijnselen en vertrouwde
toepassingen als motiverende instap werden gebruikt. Een enkeling hield er naar eigen
zeggen een thematische aanpak op na, waarin context en fysische inhoud onlosmakelijk
verbonden zijn.
In het vierde leerjaar gebruikte meer dan tweederde van de docenten vooral de vakstruc-
tuurgerichte aanpak, iets meer dan een kwart besteedde ook aandacht aan dagelijks leven en
natuurverschijnselen als motiverende instap en een enkeling gebruikte ook in het vierde
leerjaar een thematische aanpak. 

Exper imenten
Demonstratieproeven werden door meer dan 90 procent van de docenten wel (eens) gedaan,
in het tweede en derde leerjaar vaker dan in het vierde. Leerlingen in leerjaren twee en drie
kregen bij iets meer dan 90 procent van de docenten (wel eens) de gelegenheid om zelf een
proef te doen. In leerjaar vier deed 25 procent van de docenten niet meer aan leerlingen-
practicum. Als leerlingen een proef deden, gebeurde dat meestal in groepjes van twee of
meer, met voor alle leerlingen dezelfde proef. Practicum werd vooral gezien als middel om
behandelde theorie of een veronderstelling te controleren, of waargenomen verschijnselen
te verklaren met behulp van de behandelde theorie.

Werkvormen
Het onderwijs in de natuurkunde in het MAVO was in 1989 nog sterk klassikaal ingericht.
Het accent lag op klassikale instructie, klassegesprek (vraag-en-antwoord methode) en in
iets mindere mate op demonstratieproeven. Waarschijnlijk mede als gevolg van die
klassikale inrichting was het onderwijs weinig geïndividualiseerd. Alle leerlingen werkten
tijdens de les dezelfde leerstof in gelijk tempo door, waarbij nog wel enige extra aandacht
werd gegeven aan de zwakkere leerlingen. 
Uit een tussentijdse evaluatie van de inspectie van het onderwijs bleek dat in die situatie in
het schooljaar 1996-1997 nog niet zoveel veranderd was, gezien de conclusie:

In het licht van de verwachtingen die de overheid heeft geformuleerd bij de invoering
van de basisvorming, liet het gerealiseerde aanbod in 1996 nog te wensen over. De
invoering van de inhoudelijke aspecten, zoals op vaardigheden en inhoudelijke
samenhang gericht onderwijs en uitstel van studie- en beroepskeuze, verloopt
moeizaam. Onderwijs-op-maat en differentiatie binnen de klas blijken voor de doorsnee
leraar nog lastig te realiseren (OC&W, 1997).
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De eindevaluatie van de basisvorming door de inspectie in 1999 laat zien dat de in
bovenstaand citaat genoemde punten, waar vooral een emancipatoir effect van werd
verwacht (zie ook paragraaf 1.4.2 over de ontwikkelingen na 1993), waarschijnlijk ook
tegenwoordig nog onvoldoende uit de verf zijn gekomen. 

Beoordelingen
Beoordelingen van de vorderingen van leerlingen werden in 1989 vooral gebaseerd op
schriftelijke proefwerken met open vragen, gevolgd door beoordelingen op grond van
meerkeuzetoetsen en het bespreken van huiswerk. Ook ging driekwart van de docenten
regelmatig tot altijd na of de behandelde leerstof duidelijk was voor de leerlingen. Er werd
zelden beoordeeld op grond van praktisch werk of spreekbeurten en overhoringen. Leerlin-
gen werden vooral beoordeeld op kennis van feiten en begrippen en het kunnen toepassen
van die kennis. Ze werden nooit tot zelden beoordeeld op praktische vaardigheden, gedrag
en houdingen. Alle docenten gaven huiswerk op, dat vooral bestond uit het leren van theorie
en het maken van sommen.
Gezien de uitkomsten van de eerder genoemde evaluaties van de inspectie van het onder-
wijs, onder andere de constatering dat op vaardigheden en inhoudelijke samenhang gericht
onderwijs in het schooljaar anno 1999 niet gerealiseerd blijkt te zijn, lijkt het niet
waarschijnlijk dat in de beoordelingspraktijk tot op heden al veel veranderd is.

1.4.2 De ontwikkelingen in het natuurkundecurr iculum vanaf 1993
In 1993 ging de basisvorming van start. De aparte vakken natuurkunde en scheikunde
(samen 7 jaaruren verdeeld over leerjaren twee en drie, met 2 jaaruren natuurkunde
verplicht in leerjaar twee, 3 jaaruren natuurkunde in leerjaar drie optioneel en 2 jaaruren
scheikunde in leerjaar drie), werden in de basisvorming vervangen door één vak natuur- en
scheikunde (5 jaaruren verdeeld over leerjaren twee en drie, een aantal waarvan scholen
desgewenst af konden wijken). Daarnaast werden ook de nieuwe vakken techniek en verzor-
ging ingevoerd, waarvan een emancipatoir effect werd verwacht, zowel voor jongens als
voor meisjes. Of en hoe de basisvorming consequenties zou hebben voor de deelneming van
meisjes aan natuurkunde, moest in 1993 nog worden afgewacht. Eén en ander zou sterk
afhangen van het gebruik dat de scholen zouden maken van hun keuzemogelijkheden en van
de vraag hoe de docenten in de les zouden omgaan met de veranderingen die de basisvor-
ming met zich meebracht. 
De inhoudelijke wijzigingen voor het vak natuurkunde lagen in de lijn van aanbevelingen
voor ‘meisjesvriendelijk’  onderwijs: Meer aandacht voor natuurkunde in het dagelijks
leven, een meer kwalitatieve aanpak, relatie met de beroepspraktijk en aandacht voor ook
andere dan cognitieve vaardigheden. We weten nu, op grond van het eerder aangehaalde
inspectierapport, dat de lespraktijk aangaande deze aanbevelingen in het begin van de jaren
tweeduizend nog weinig is gewijzigd. Uiteraard kunnen docenten en scholen wel van elkaar
verschillen in de mate waarin zij een voor meisjes aantrekkelijk natuurkundecurriculum
aanbieden, maar dat staat verder los van de basisvorming.
Na afloop van de basisvorming, die twee tot vier jaar kan duren, kunnen leerlingen een
VBO-, MAVO-, HAVO-, of VWO-diploma halen, tot op heden nog volgens de bestaande
examenprogramma’s. Vanaf 1989 zijn die examenprogramma’s voor het VBO/MAVO
(tegenwoordig VMBO) contextgericht en ze kunnen op twee niveaus worden afgelegd: C,
het lagere niveau en D, het hogere niveau. Leerlingen die vanaf 1999 zijn ingestroomd  in
de basisvorming en die een VMBO-examen willen afleggen, hebben te maken met
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leerwegen van verschillend niveau, die op de verschillende sectoren van het MBO of op het
HAVO voorbereiden. In 2003 vinden de eerste eindexamens VMBO plaats.

1.4.3 Emancipatie en het natuurkundecurr iculum in de basisvorming
Vanuit historisch perspectief is het interessant om na te gaan hoe de oorspronkelijke door de
overheid geformuleerde doelstelling ‘Bevorderen van gelijke kansen voor meisjes’ , werd
uitgewerkt in de huidige algemene en kerndoelen per vak. De aanvankelijk expliciet
geformuleerde ‘Gelijke kansen voor meisjes’ , werden uiteindelijk alleen nog maar impliciet
gedefinieerd in de kerndoelen voor de periode 1993-1998, waardoor de voor de uitwerking
en de evaluatie van de basisvorming verantwoordelijke instanties en personen dit punt
gemakkelijk over het hoofd konden zien. Voor de feitelijke lespraktijk, het onderwerp van
onderzoek in dit proefschrift, is de docent natuurkunde de verantwoordelijke persoon.
De basisvorming, bestaande uit een kerncurriculum van vijftien vakken voor alle leerlingen
van twaalf tot vijftien jaar, met wettelijk vastgestelde kwaliteitseisen in de vorm van
kerndoelen, beoogt:

Een gemeenschappelijke en algemene vorming op intellectueel, cultureel en sociaal
gebied, die als grondslag dient voor een verdere ontwikkeling van de persoonlijkheid,
voor het zinvol functioneren als lid van de samenleving en voor een verantwoorde
keuze van een verdere scholing en beroep. (WRR, 1986).

De kerndoelen voor de basisvorming werden per vak voorbereid in zogenaamde eindter-
mencommissies, op grond van een vijftal algemene en een viertal (voor natuur- en
scheikunde) vakspecifieke ministeriële richtlijnen. Zowel in de algemene als in de vakspeci-
fieke richtlijnen werd gesteld: “Er is specifieke aandacht nodig (bij dit vak) voor het bevor-
deren van gelijke kansen voor meisjes”  (OC&W, 1989).
In deze richtlijn ontbreekt een specificering waarop die gelijke kansen betrekking moeten
hebben, bijvoorbeeld succes in het schoolvak, en/of goede kansen op de arbeidsmarkt.

In het ontwerp voor de eindtermen voor natuur- en scheikunde werkte de commissie voor
de eindtermen de genoemde richtlijn als volgt uit:

In het ontwerp is een poging gedaan voorwaarden te scheppen voor gelijke kansen voor
meisjes en jongens door:
1.   De leerstof te ordenen in contextgebieden, waardoor aansluiting bij aspecten uit het
      dagelijks leven gewaarborgd is.
2.   Binnen de contextgebieden sterk de nadruk te leggen op toepasbare kennis.
3.   Door aan te geven in welke beroepspraktijk de aangeleerde kennis en vaardigheden
      van belang zijn. Er is verdere uitwerking van dit aandachtspunt nodig in leerplan-
      en lesmateriaal. (OC&W, 1989). 

In de ontwerpfase werd de oorspronkelijke doelstelling ‘Specifieke aandacht voor gelijke
kansen voor meisjes’  afgezwakt tot: ‘Een poging tot het scheppen van voorwaarden voor
gelijke kansen voor meisjes en jongens’ . Vervolgens werd de verantwoordelijkheid voor de
verdere ontwikkeling gelegd bij de leerplanontwikkelaars (SLO), scholen en de uitgevers
van lesmateriaal. Uitgevers laten zich uiteraard door de markt leiden en die markt bestaat uit
natuurkundedocenten. De INV-resultaten, beschreven in de vorige paragraaf, hebben al
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laten zien dat de voor meisjes relevante kenmerken van lesmateriaal tot de minst door
docenten gekozen keuzecriteria behoorden. 

In de uitwerking van de kerndoelen per (sub)domein (leerstofgebied), is het accent vooral
gelegd op de vak- en vormingsgerichte doelstellingen. De expliciete oriëntatie op
vervolgonderwijs en beroepen (het derde punt in het bovengeciteerde ontwerp) werd niet
uitgewerkt. Concrete vervolgopleidingen en beroepen zijn bijvoorbeeld nergens genoemd.
Wel zijn studie- en beroepsoriëntatie, evenals bij de andere vakken, als vaardig-
heidsdoelstelling opgenomen, waar leerlingen “…een relatie (moeten kunnen) leggen tussen
natuurkundige en scheikundige kennis en vaardigheden en de praktijk van verschillende
beroepen”  (de Kievit et al., 1993). 

De herziene kerndoelen bevatten algemene doelstellingen gericht op het vak, persoonlijke
ontwikkeling en maatschappelijke vorming, en vervolgonderwijs en beroepskeuze. De
aandacht voor gelijke kansen komt in de herziene kerndoelen alleen terug onder de
algemene doelstellingen gericht op vervolgonderwijs en beroepskeuze, waar wordt gesteld:

Het verwerven van inzicht in die facetten van de natuur- en scheikunde die van belang
zijn voor het kiezen van een vervolgopleiding of een beroep. Met het oog op
emancipatie-effecten wordt in alle domeinen aandacht gevraagd voor het gebruik van
natuur- en scheikundige kennis en vaardigheden in de praktijk van beroepen in
uiteenlopende sectoren (de Kievit et al., 1993).

Ook in de herziene kerndoelen is er geen aandacht voor hoe deze algemene doelstelling met
het oog op emancipatie-effecten zou kunnen worden uitgewerkt, mogelijk omdat de
eindtermencommissie daartoe niet bevoegd was, of zich niet bevoegd achtte.
De kerndoelen werden voor een tweede maal herzien en in 1998 ingevoerd. De inhoud van
de kerndoelen werd bij de tweede herziening niet fundamenteel gewijzigd. De accenten in
de tweede herziening liggen op verbetering van de samenhang tussen de vakken, betere
haalbaarheid en afstemming op de beoogde invoering van leerwegen VBO/MAVO
(VMBO) in 1998.

Samenvattend kan worden gesteld dat in 1992, wat betreft de inhoud van de basisvorming
zoals die allereerst in de lespraktijk gestalte moest krijgen, gelijke kansen voor meisjes en
jongens gewaarborgd werden geacht door de gerichtheid op het dagelijks leven als context
en op de toepasbaarheid van de te leren natuur- en scheikundige kennis. Ook wordt in de
kerndoelen van de basisvorming en in de onderwijsemancipatienota 1993-1996 veronder-
steld, dat aandacht voor het vaardigheidsdoel ‘Studie- en beroepsoriëntatie’  als zodanig,
emancipatoire effecten zou hebben. 
Het ministerie van OC&W zag anno 1992 in de verdere vormgeving van de in de kern-
doelen besloten (in de betekenis van: impliciete) opdracht met betrekking tot gelijke kansen
van meisjes en jongens, vooral een taak voor de scholen. 
Terugziend kan worden geconcludeerd, dat voor zover scholen en docenten emancipatie-
doelen hebben nagestreefd, ze dat waarschijnlijk ook ongeacht de doelen van de
basisvorming wel gedaan zouden hebben. Scholen en docenten die het niet nodig vonden
om aandacht te besteden aan gelijke kansen voor meisjes en jongens, vonden in de doelen
van de basisvorming geen aansporing om dat alsnog te gaan doen.
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In de emancipatienota ‘Een Kristal van Kansen’  (OC&W, 1998), wordt gesteld dat
emancipatie is opgenomen in de kerndoelen basis- en voortgezet onderwijs en in de (advies)
examenprogramma’s en dat er gewerkt wordt aan de verwerking van emancipatiedoelstellin-
gen in nieuwe methoden, leerplannen, toetsen en examens. Er wordt volgens de nota aan-
dacht besteed aan sekseverschillen in leerstijlen. Ten opzichte van de voorgaande nota is
dat niet nieuw. Maar anders dan voorheen, zouden instellingen voortaan wel op hun
emancipatiebeleid kunnen worden getoetst: De inspectie van het onderwijs zou worden
gevraagd om emancipatie te toetsen als criterium voor de kwaliteit van het onderwijs en
instellingen zouden eigen streefcijfers moeten formuleren en daarover extern verantwoor-
ding afleggen. Landelijke streefcijfers zijn in de laatste nota niet meer geformuleerd en in
de evaluatie van de basisvorming door de inspectie, waar men bij uitstek (ook) een toetsing
aan emancipatiedoelen zou verwachten, komt de toetsing aan streefcijfers niet voor. Ook in
het toetsingskader 2000-2001 en het vanaf 2003 gehanteerde toezichtkader van de inspectie
komt emancipatie als criterium voor de kwaliteit van het onderwijs niet voor (Inspectie van
het onderwijs, 2001, 2003). Impliciet zou dat wel het geval kunnen zijn, als scholen zelf
bijvoorbeeld streefcijfers of andere emancipatoire doelen hebben geformuleerd, aangezien
de inspectie de scholen (ook) op het behalen van de eigen doelen controleert.

1.5 De centrale rol van de docent in onderwijsemancipatie

Docenten spelen een cruciale rol in elke onderwijsverandering, dus ook in onderwijs dat
verandering beoogt in seksespecifieke gedragingen en keuzepatronen van leerlingen. Naar
aanleiding van de emancipatienota ‘Een Kristal van Kansen’ , kan worden gesteld, dat
‘Aandacht besteden aan emancipatiedoelen en sekseverschillen in leerstijlen’  weinig effect
zal hebben als het niet de docenten zijn die daar aandacht aan besteden in hun lessen.
Docenten spelen evenzogoed een belangrijke rol in de bestendiging van bestaande situaties.
De voormalige Emancipatieraad (ER) stelde hierover in één van zijn adviezen naar
aanleiding van de invoering van de basisvorming:

Traditionele denkbeelden en rolpatronen liggen diep en ten dele onbewust verankerd.
Ook de onderwijsgevenden ontkomen daar moeilijk aan. Van hen mag professioneel
wel worden verwacht dat zij zich daar bewust van zijn en er kennis over verwerven
(Emancipatieraad, 1991).

De Emancipatieraad was enerzijds optimistisch over de mogelijkheden tot verandering,
maar anderzijds verwachtte hij niet dat de gemiddelde docent op eigen initiatief een eman-
cipatoire houding zou ontwikkelen. Dat laatste werd alleen mogelijk geacht als emancipatie-
deskundigheid als beroepsvereiste zou worden opgenomen in de Wet op de basisvorming.
Wettelijke verplichting, zo verwachtte de raad, zou een aansporing vormen voor docenten
om zich bewust te worden van de invloed van traditie en rolpatronen op het gedrag van
leerlingen en op hun eigen gedrag. Alle docenten zouden zich kennis moeten verwerven
over onderwijsemancipatie als vanzelfsprekend onderdeel van hun werk, niet alleen
degenen die zich al betrokken voelden bij de problematiek. Waar de wettelijke aansporing
tot professionalisering ontbrak, zou de kans groot zijn dat de diep en ten dele onbewust
verankerde rolpatronen door het onderwijs zouden worden bestendigd (zie ook Jungbluth,
1982; Kelly, Whyte & Smail, 1984).
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Het ministerie van OC&W heeft emancipatiedeskundigheid uiteindelijk niet ingevoerd als
wettelijk verplichte beroepsvereiste. In lerarenopleidingen wordt tegenwoordig zo goed als
geen aandacht (meer) besteed aan onderwijsemancipatie (Onderwijsraad, 2000). 
In de kerndoelen voor de basisvorming en in de voorstellen voor verandering van het onder-
wijs in de bovenbouw HAVO/VWO, achtte het ministerie indertijd voldoende aanzetten
aanwezig voor het bevorderen van onderwijsemancipatie, onder andere wat betreft de
deelneming van meisjes in exacte vakken en techniek. Genoemd worden de invoering van
het vak techniek, de plannen voor de bovenbouwprofielen en een experiment op één school
met gescheiden meisjes- en jongensgroepen (OC&W, Onderwijsemancipatienota 1992, blz.
47). Deze verwachting is in de meest recente onderwijsemancipatienota herhaald. Veel
werd ook verwacht van het zgn. ‘ facetbeleid’ , waarbij aandacht voor de positie van meisjes
en vrouwen in het algemene schoolbeleid geïntegreerd moest worden, met een grote eigen
verantwoordelijkheid van de scholen en van de individuele docenten. In de periode
bestreken door de voorlaatste emancipatienota blijken de streefcijfers voor deelneming van
meisjes aan de eindexamens natuur- en wiskunde in het MAVO echter niet behaald te zijn. 
In de onderwijsemancipatienota ‘Een Kristal van Kansen’  zijn geen landelijke streefcijfers
meer geformuleerd, maar zouden de instellingen hun eigen streefcijfers moeten vaststellen,
waarop zij zouden kunnen worden gecontroleerd en waarover zij ook extern verantwoor-
ding zouden moeten afleggen. Daarmee werd, in de bestaande schoolstructuur, feitelijk het
succes voor het behalen van streefcijfers voor natuurkunde in handen van de docenten
natuurkunde gelegd, die als groep niet erg ‘emancipatiebewust’ , (zie het INV-onderzoek),
laat staan ‘emancipatiedeskundig’  waren.

Om docenten een helpende hand te bieden, formuleerden Rijdes en Blase (1992) een
globale aanzet hoe onderwijsemancipatie in de basisvorming er per vak uit zou kunnen zien.
Zij noemen onder andere de invloed van interactiepatronen in de klas, van leermiddelen
(ook andere dan leerboeken) en van keuzebegeleiding, naast klasoverstijgende maatregelen
gericht op cultuurverandering in de school en de deelneming van meer vrouwen aan het
schoolmanagement. Genoemde auteurs stellen dat hun overzicht van strategieën noch
volledig, noch wetenschappelijk verantwoord is. Dat laatste wil zeggen, dat de geopperde
strategieën niet systematisch op hun effecten onderzocht zijn en dat van veronderstellingen
over oorzaken van de sekseverschillen bij de verschillende vakken niet is nagegaan hoe
valide die zijn. Dat betekent, dat docenten veel eigen inzet en creativiteit moeten investeren
en ook bereid en in staat moeten zijn om hun eigen onderwijs kritisch te evalueren op het
effect op de deelneming van meisjes.

1.6 Samenvatting en conclusies

Geconcludeerd kan worden, dat in de onderwijspraktijk van 1990 weinig animo te vinden
was voor een (verondersteld) emancipatoire invulling van het natuurkundecurriculum en dat
dat tot op heden, begin jaren 2000, waarschijnlijk nog steeds het geval is. Natuurkunde is
nog steeds een ‘probleemvak’ , gezien het lage percentage meisjes dat dat vak kiest als
examenvak (Wolters & Wolters-Hoff, 2001), maar dat ‘probleem’ is alleen maar minder
grijpbaar geworden door het sinds 1991 ontbreken van gemakkelijk toegankelijke, naar
sekse gescheiden, landelijke deelnemingspercentages aan de examens in natuurkunde.
In de keuzecriteria voor nieuw lesmateriaal werd de in de kerndoelen gepropageerde
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beroepsoriëntatie door docenten natuurkunde in het MAVO anno 1989 relatief onbelangrijk
gevonden. Ook expliciete aandacht in tekst en illustraties voor natuurkunde als geschikt vak
voor meisjes scoort laag bij de doorsnee docent natuurkunde in het vroegere MAVO. Aan-
dacht voor andere aspecten dan klassikale, cognitieve en vakgerichte kennisverwerving was
er in die tijd weinig, hetgeen vooral blijkt uit datgene waarop leerlingen werden beoordeeld.

Uit de evaluaties van de inspectie van het onderwijs blijkt, dat de implementatie van inhou-
delijke veranderingen veel tijd kost. In 1989, maar ook in het onderwijsverslag 2001,
concludeerde de inspectie dat eerst aan de randvoorwaardelijke eisen wat betreft
voorzieningen en personeel voldaan moest zijn. Op het gebied van inhoudelijke
veranderingen, de coördinatie van het onderwijs en de afstemming van vakken ontbrak het
eind jaren 1990 volgens de inspectie nog aan professionaliteit. 
Onder die professionaliteit valt ook de ‘Emancipatiedeskundigheid van docenten’ , waarvoor
wettelijke verplichting door het ministerie van OC&W niet nodig werd gevonden.
De situatie wat betreft de deelneming van meisjes lijkt vooralsnog eerder te worden besten-
digd dan doorbroken en kan zelfs verslechteren, omdat in het nieuwe VMBO al na het
tweede leerjaar gekozen moet worden voor een sector die de vervolgopleidings- en
beroepsperspectieven vastlegt. De ervaringen met natuur- en scheikunde in het tweede
leerjaar zullen ongetwijfeld een belangrijke rol spelen bij het kiezen voor een sector met
veel of weinig natuur- en scheikunde.
Ook het niet behaald hebben van de zeer bescheiden streefcijfers voor 1996 in de
voorlaatste emancipatienota en de in het proces van beleids- tot uitwerkingsniveau feitelijk
verdwenen specifieke, expliciete aandacht voor emancipatie in de kerndoelen van de
basisvorming, geven geen aanleiding tot het optimisme dat de meest recente emancipatie-
nota uitstraalt.

1.7 Doel, probleemstelling en aanpak

Het in dit proefschrift gerapporteerde onderzoek gaat uit van de veronderstelling dat,
hoewel docenten natuurkunde als groep weliswaar niet bijzonder ‘emancipatiebewust’  zijn,
er tussen docenten onderling wel verschillen aanwezig zijn in hun aanpak van het onderwijs
en dat die verschillen groot genoeg zijn dat zij kunnen leiden tot verschillen in de mate
waarin meisjes in hun klassen natuurkunde waarderen en kiezen. Ook wordt er van
uitgegaan, dat het onderwijs in de natuurkunde binnen gemengd onderwijs moet worden
gerealiseerd en dat het mogelijk is om door middel van onderzoek van het bestaande
onderwijs factoren op te sporen die een positieve of een negatieve invloed uitoefenen op de
deelneming van meisjes aan het onderwijs in de natuurkunde.

Doel
Dit proefschrift beoogt een bijdrage te leveren aan de kennis van wat docenten natuurkunde
kunnen doen om meer meisjes te interesseren voor hun vak. Strategieën die buiten de
directe invloedssfeer van de individuele docent vallen, worden niet onderzocht (bijvoor-
beeld het personeelsbeleid, de schoolcultuur en overheidsmaatregelen). 

Vanuit het veranderingsperspectief: ‘naar een grotere deelneming van MAVO-meisjes aan
natuurkunde’ , laat het doel van dit onderzoek zich omschrijven als (meer) inzicht krijgen in:
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a. De stand van zaken in het onderwijs in de natuurkunde in MAVO-2, in dié factoren die
 door de docent in principe te beïnvloeden zijn, én die voor de deelneming van meisjes
 aan het onderwijs in de natuurkunde relevant zijn.
b. De relatie tussen de onder a) genoemde factoren en de deelneming van meisjes aan het
 onderwijs in de natuurkunde.

Probleemstelling
De globale probleemstelling luidt: “Hoe ‘brengen’  docenten natuurkunde het vak en hoe
gaan ze met hun leerlingen om? Wat voor effect heeft dat op de deelneming van meisjes?”
Meer specifiek is dit onderzoek gericht op het beantwoorden van de volgende vragen:

aansluitend bij a.:
1a. Wat is er al bekend over door de docent beïnvloedbare kenmerken van natuurkunde-
 onderwijs die gunstig zijn voor meisjes? 
1b. Is het mogelijk om op grond van eerder onderzoek, beschrijvingen van praktijkerva

ringen en theorie, een samenhangend beeld te schetsen van het gewenste onderwijs in
 de natuurkunde voor meisjes? 
2. Hoe verhoudt zich dan de bestaande onderwijspraktijk in MAVO-2 tot de gewenste?
3. Welke kenmerken van de bestaande onderwijspraktijk in MAVO-2 hangen samen met
 positieve dan wel negatieve uitkomsten bij meisjes?

aansluitend bij b.:
4. Bestaat er in de praktijk een positieve relatie tussen de mate waarin het onderwijs in een
 bepaalde klas aan de kenmerken van het gewenste onderwijs in de natuurkunde voldoet
 enerzijds, en positieve uitkomsten bij meisjes anderzijds? 
5. Wat is toe te schrijven aan de invloed van de docent en welke andere factoren spelen
 eventueel een rol?

Aanpak
De aanpak van dit onderzoek volgt het ‘Discrepancy model’  van Kahle (1992, 1995) en het
‘Framework for curriculum enquiry’  van Goodlad, Klein en Tye (1979). Het discrepantie-
model van Kahle is specifiek uitgewerkt voor de deelneming van meisjes aan onderwijs in
exacte vakken en techniek. De aanpak die uit haar model voortvloeit houdt in, dat eerst op
grond van wat er uit onderzoek en praktijkgegevens al bekend is over wat werkt voor
meisjes, een beeld wordt gevormd van de ideale toestand (‘ Ideal State’ ). Dit ideaalbeeld
wordt vergeleken met de bestaande onderwijspraktijk (‘Actual State’ ) om zo knelpunten en
exemplarische praktijken op te kunnen sporen en gerichte aanwijzingen tot veranderingen te
kunnen geven.
Goodlad’s raamwerk voor curriculumonderzoek is niet toegespitst op een specifieke
probleemsituatie, maar poogt algemene richtlijnen te geven voor de verzameling en
interpretatie van gegevens over het curriculum. Kahle’s aanpak is identiek aan die van
Goodlad waar de laatste stelt: 

To make such judgments, normative principles or standards must be invoked.
Consequently, one phase of the study involves reviewing the literature for relevant
research findings and consulting panels of specialists in order to identify desirable
alternatives. Comparing descriptive data with normative postulates will both suggest
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directions for improvement and, given the size and nature of the gaps, suggest some of
the kinds of difficulties involved in moving from where we now appear to be to where
we might want to go with educational improvement (Goodlad, Klein & Tye, 1979,
blz.73).

Voor het onderhavige onderzoek is de bestaande onderwijspraktijk (‘Actual State’ )
onderzocht, in het tweede leerjaar van het MAVO, met behulp van schriftelijke enquêtes
voor natuurkundedocenten en leerlingen. De docenten hebben, voor één bepaalde klas,
vragen beantwoord over individuele leerlingen, over de sfeer in de lessen en over de manier
waarop zij het vak tot dan toe hadden behandeld. De leerlingen in de betreffende klas
hebben een enquête ingevuld over hun beleving van natuurkunde, het klasklimaat en de
vakdidactische aanpak van hun docent. Aan de leerlingen is ook gevraagd of ze in de derde
klas natuurkunde zouden kiezen en welke rapportcijfers ze voor het vak hadden. Tot slot is
de feitelijke keuze in 3-MAVO geregistreerd, op grond van informatie van de betrokken
docenten.

Het theoretisch kader bestaat uit een exploratief onderwijskundig onderzoeksmodel, dat
ontstaan is uit een combinering van onderwijskundige modellen met en een bewerking van,
het sociaal-psychologische keuzenmodel van Eccles (onder andere Eccles, 1986). Er wordt
onderscheid gemaakt tussen datgene wat door de docent kan worden beïnvloed en zaken die
door de docent als gegeven condities moeten worden beschouwd. De eerste groep
variabelen wordt in dit proefschrift aangeduid met endogeen, de tweede met exogeen.
Richtinggevend voor het onderzoek is ook een literatuurstudie, die een ‘ ideaalmodel’  of
‘ Ideal State’  voor goed onderwijs in de natuurkunde voor meisjes opleverde. De begrippen
uit dit ideaalmodel zijn gebruikt om het onderzoeksmodel in te vullen en toe te passen op
wat er in de natuurkundelessen gebeurt. De Ideal State is getoetst aan criteria voor instruc-
tiemodellen en -theorieën (Reigeluth, 1983, 1987). 

1.8 Leeswijzer

Het proefschrift is als volgt opgebouwd: Hoofdstukken 2 en 3 geven het theoretisch kader
van het onderzoek. Hoofdstuk 2 identificeert en ordent de voor de deelneming van meisjes
relevante kenmerken van het onderwijs in de natuurkunde, in een schema voor de kenmer-
ken van de Ideal State. Daarmee wordt de onderzoeksvraag onder a, punt 1 beantwoord.
Hoofdstuk 3 bespreekt het onderzoeksmodel, dat de verwachte relatie weergeeft tussen
docent- en leeromgevingskenmerken enerzijds en uitkomsten bij leerlingen (in het bijzonder
meisjes) anderzijds. 
Hoofdstuk 4 bespreekt de opzet en de uitvoering van het onderzoek, alsmede de constructie
en validering van de onderzoeksinstrumenten. Hoofdstukken 5 tot en met 8 presenteren de
resultaten van het onderzoek. In hoofdstuk 5 zijn dat de achtergrondgegevens en de
kenmerken van de leeromgeving waar de docent geen invloed op uit kan oefenen. Er wordt
een beschrijving gegeven van hun verdeling over de docenten en hun (cor)relatie met de
keuze voor natuurkunde door meisjes. In hoofdstuk 6 gaat het om de relatie tussen de mate
waarin de docent probleembewust handelt inzake de deelneming van meisjes en keuze voor
natuurkunde door meisjes. In hoofdstuk 7 komt de relatie tussen diverse kenmerken van het
curriculum en het klasklimaat en de keuze voor natuurkunde door meisjes aan de orde,
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alsmede de relaties tussen docent- en leeromgevingskenmerken en de beleving van en
prestaties in de natuurkunde. In hoofdstuk 8 wordt met behulp van een regressieanalyse
nagegaan in hoeverre de keuze voor natuurkunde door meisjes en jongens wordt voorspeld
door kenmerken van de leerling, de docent en de leeromgeving. Tot slot vat hoofdstuk 9 de
resultaten samen en geeft het aanbevelingen voor de praktijk en verder onderzoek.
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Hoofdstuk 2
Kenmerken van goed onderwijs in de natuurkunde aan meisjes: De Ideal State

Dit hoofdstuk bevat een systematische beschrijving van kenmerken van onderwijs in de
natuurkunde, waarvan op grond van eerder onderzoek mag worden verwacht dat die de
deelneming van meisjes aan natuurkunde gunstig beïnvloeden. Onderwijs in de natuur-
kunde dat gebaseerd is op deze kenmerken, kan, in navolging van Kahle, een ‘ Ideal State’
worden genoemd. De beschrijving dient als basis voor de ontwikkeling van de vragenlijsten
voor leerlingen en docenten. In de bespreking van de resultaten, in hoofdstuk 9, zal worden
teruggegrepen op de Ideal State, om na te gaan in hoeverre het bestaande onderwijs
voldoet aan voor meisjes gunstig geachte kenmerken en in hoeverre die kenmerken tot een
hogere deelneming en betere uitkomsten voor meisjes leiden.
Paragraaf 2.1 schetst de rol die de nog nader te omschrijven Ideal State zou kunnen
vervullen als toetsingskader voor goed onderwijs in de natuurkunde aan meisjes, mits aan
bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Ook wordt aangegeven hoe de Ideal State tot stand
is gekomen en wordt alvast de uiteindelijke indeling van kenmerken weergegeven in een
schema. Paragrafen 2.2 en 2.3 beschrijven in detail de twee hoofdkenmerken van de Ideal
State: ‘Probleembewust handelen’  en ‘Leerlinggerichte leeromgeving’  . Ook bespreken
paragrafen 2.2 en 2.3 de aan de Ideal State ten grondslag liggende literatuur. Paragraaf
2.4 tenslotte, bestaat uit een beknopte samenvatting en discussie.

2.1 De Ideal State als toetsingskader  voor  goed onderwijs in natuurkunde aan meisjes

In hoofdstuk 1, paragraaf 1.8, zijn de onderzoeksvragen voor de onderhavige studie
geformuleerd. De eerste twee deelvragen luiden:
1a. Wat is er al bekend over kenmerken van onderwijs in de natuurkunde, die gunstig

zijn voor meisjes en waarop de docent invloed uit kan oefenen? 
1b. Is het mogelijk om op grond van eerder onderzoek, beschrijvingen van praktijkerva-

ringen en theorie, een samenhangend beeld te schetsen van het gewenste onderwijs in de
natuurkunde aan meisjes? 

Vraag 1a wordt in dit hoofdstuk beantwoord door middel van een literatuurstudie. Het
betreft Nederlandse en buitenlandse (vooral Engelstalige) literatuur over onderwijs in de
natuurkunde aan leerlingen van twaalf tot zestien jaar, in het bijzonder meisjes. 
Vraag 1b zou men kunnen opvatten als een zoektocht naar wat Kahle (1992, 1995) de Ideal
State noemt, waarmee vervolgens de bestaande praktijk (Actual State) moet worden
vergeleken, om zo gerichte aanwijzingen voor verbetering te kunnen geven aan docenten.
Op deze manier zou de Ideal State dezelfde rol vervullen als de toetsingskaders voor het
onderwijs die de inspectie van het onderwijs hanteert in zijn onderwijsverslagen en
kwaliteitskaarten. Om een dergelijke prescriptieve functie waar te kunnen maken, moet de
Ideal State wel aan een aantal criteria voldoen, onder andere wat betreft interne consistentie,
volledigheid en gebleken effectiviteit. 
Dit hoofdstuk probeert allereerst om op grond van bestaande resultaten van onderzoek en
ervaringen van docenten, een mogelijke Ideal State te formuleren. Vervolgens wordt in
hoofdstuk 3 nagegaan in hoeverre deze inderdaad aan de nog nader te omschrijven criteria
voor een prescriptief toetsingskader voldoet.
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Er zij opgemerkt, dat Kahle’s publicatie is verschenen nadat het in dit hoofdstuk
beschreven ‘goed onderwijs in de natuurkunde aan meisjes’  werd geformuleerd en gebruikt
ten behoeve van de uitwerking van onderzoeksvragen, begrippen en vragenlijsten. Maar
aangezien de door Kahle gepropageerde werkwijze in het onderhavige onderzoek
daadwerkelijk is uitgevoerd, is het toch van belang om in dit hoofdstuk enige aandacht te
schenken aan haar ideeën.

Kahle eist van een Ideal State dat deze: “… is constructed from objective evidence prior to
the description of the actual state”  (Kahle, 1992, 1995). Daaronder verstaat zij dat de
beschrijving van de Ideal State niet gebaseerd mag zijn op persoonlijke meningen, maar:
“… rather, it should be developed from the vast array of research and writings available” .
Ofwel: ‘Objective’  zoals bedoeld in het eerste citaat, betekent niet zozeer ‘absolute,
onaantastbare waarheid’ , alswel een zo goed mogelijk onderbouwde verzameling van
kenmerken van natuurwetenschappelijk onderwijs dat meisjes aanspreekt.
Kahle’s benadering komt, evenals die van Eccles (in: Meece et al.,1982) voort uit de
constatering dat ‘meisjesvriendelijk’ , ofwel ‘emancipatoir’  curriculumontwerp en
-onderzoek weliswaar versnipperd zijn, maar toch ook wel weer zover gevorderd, dat het
nodig is om de bevindingen te integreren in respectievelijk een Ideal State (prescriptief
model, c.q. ontwerp, prototype, toetsingskader) en een onderzoeksmodel. Zulke modellen
maken op hun beurt meer gedetailleerd en vollediger ontwerp, respectievelijk onderzoek,
mogelijk. Eccles’  model, dat in hoofdstuk 3 besproken wordt, bouwt bovendien voort op
een lange traditie van motivationeel-psychologisch en attributietheoretisch onderzoek. 
De benadering in dit en het volgende hoofdstuk en die van Kahle kunnen worden geplaatst
in het kader van instructietheoretische perspectieven (Reigeluth, 1983, 1987), waarin
ontwerp en theorie een geïntegreerd geheel vormen. Reigeluth geeft ook een uitwerking van
het door Kahle nog heel algemeen geformuleerde criterium dat een Ideal State op grond van
wetenschappelijke onderzoeksresultaten tot stand dient te komen.

Aan Kahle’s criterium: “(the ideal state) … is constructed from objective evidence prior to
the description of the actual state” , is op de volgende wijze aandacht besteed: Eerst werd
een aanzet tot een Ideal State geformuleerd op grond van een uit de literatuur afgeleide, zo
volledig mogelijke, verzameling van aanbevelingen voor beter onderwijs in de natuurkunde
aan meisjes van twaalf tot zestien jaar. Deze aanzet wordt beschreven in paragrafen 2.2 en
2.3. De afzonderlijke aanbevelingen zijn afkomstig uit Nederlandse en buitenlandse
literatuur over meisjes en onderwijs in exacte vakken. Geen van de aanbevelingen is enkel
op persoonlijke mening of ideologie gebaseerd, maar ze kunnen niet zonder meer van
toepassing worden geacht binnen een andere context dan die waarvoor ze zijn bedoeld. Zo
kan bijvoorbeeld een Amerikaanse ‘high school’  niet zonder meer worden gelijkgesteld aan
een Nederlandse MAVO-opleiding, zowel wat betreft de structuur van het onderwijs, de
sociale omgeving, het curriculum, als de samenstelling van de leerlingenpopulatie. Het zou
echter ook van kortzichtigheid getuigen om te denken dat van buitenlandse bevindingen en
ervaringen niets zou kunnen worden geleerd dat van belang is voor de Nederlandse situatie.

Het onderzoek dat leidde tot de gebruikte aanbevelingen, varieert sterk in de gehanteerde
methodologie. Zo kan een aanbeveling bijvoorbeeld gebaseerd zijn op een observatie van
een enkele klas waarin een enthousiaste docent iets heeft uitgeprobeerd, maar ook op een
representatief steekproefonderzoek onder een grote groep leerlingen, of op een streng
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gecontroleerd experiment. Een bepaalde methode van onderzoek is niet beter of slechter
dan een andere, maar de generaliseerbaarheid van een aanbeveling kan nogal variëren,
afhankelijk van de gehanteerde methode. Daarom mocht de in de volgende paragrafen
beschreven Ideal State niet op voorhand een toetsingskader (of ‘norm’) worden genoemd,
maar moest eerst worden onderzocht in hoeverre hij ook van toepassing is op het onderwijs
in de natuurkunde in het Nederlandse MAVO.

2.1.1 Indeling van de aanbevelingen voor  beter  onderwijs in natuurkunde aan meisjes
Om te beginnen moest een zo volledig mogelijke verzameling van aanbevelingen worden
opgebouwd, die alle betrekking moesten hebben op het verbeteren van het onderwijs in de
natuurkunde, techniek en natuurwetenschappelijke vakken voor meisjes in de leeftijd van
twaalf tot zestien jaar. Daartoe verzamelden twee onderzoeksters (Alting & Wagemans,
1991a, 1991b) aanbevelingen uit de literatuur, totdat nieuwe literatuur geen nieuwe
aanbevelingen meer opleverde. Dat leverde in eerste instantie 339 maatregelen op waarvan
er uiteindelijk 205 verschillende overbleven die betrekking hebben op wat er in de les
gebeurt. Er waren ook aanbevelingen die gericht zijn op zaken als personeelsbeleid,
roostering van vakken, algemene leerlingenbegeleiding, enzovoort, maar omdat het
onderhavige onderzoek zou gaan over de invloed van de docent natuurkunde, in het
bijzonder het handelen van de docent tijdens de les, werden genoemde aanbevelingen buiten
beschouwing gelaten. Met de overgebleven 205 aanbevelingen werd verder gewerkt. Er is
dus gestreefd naar volledigheid van de verzameling aanbevelingen die voldoen aan het
criterium ‘ toepasbaarheid door de docent in de natuurkundeles’ . 
De lijst van 205 aanbevelingen vormde nog geen overzichtelijke formulering van de Ideal
State en was ook als onderzoeksinstrument nog niet bruikbaar. Daartoe moesten de
aanbevelingen worden gecategoriseerd, al naar gelang het specifieke probleem waarop ze
gericht zijn en de wijze waarop dat probleem volgens de aanbeveling dient te worden
aangepakt. 
Als voorbeeld beschouwen we de aanbeveling : ‘Laat eens een meisje, dat het wil en kan,
voor de klas een proef demonstreren’ . Deze aanbeveling is gericht op het probleem van het
mannelijke imago van natuurkunde-in dit geval het gebrek aan vrouwelijke identificatie-
modellen-, dat kan worden aangepakt door maatregelen in de vakdidactische aanpak van de
docent, in dit geval het gebruik van leerlingpresentaties.

Voor het benoemen van de categorieën werd een simpele, rechttoe-rechtaan methode
gehanteerd, die geschikt is om niet al te complexe kwalitatieve gegevens te ordenen, zoals
bijvoorbeeld niet al te lange antwoorden op een open vraag in een interview (Udo, 1987).
Uit het gegeven dat een aanbeveling, taalkundig gezien, een voorschrift is dat verwijst naar
een probleem dat moet worden opgelost en dat ook de handelingen aangeeft die daartoe
moeten worden verricht, vloeide alvast een vanzelfsprekende ordening voort in een
tweedimensionaal schema, met langs de horizontale as de (klassen van) op te lossen
problemen en langs de verticale as de (klassen van) docenthandelingen. Om de betreffende
klassen te kunnen benoemen, werd een klein, willekeurig geselecteerd, deel van de
aanbevelingen geanalyseerd op soorten van problemen en docenthandelingen. Vervolgens
werd de indeling van alle aanbevelingen in categorieën door de twee onderzoeksters apart
gedaan.  
De categorieën zijn dus niet op grond van een bestaande theorie of een bestaand model tot
stand gekomen, maar zij zijn op inductieve wijze afgeleid uit het voorliggende materiaal.
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Daarna is nagegaan, in hoeverre het categorieënschema met de daaraan ten grondslag
liggende aanbevelingen, in combinatie met het ontwikkelde exploratieve onderzoeksmodel,
voldoet aan de criteria voor een instructietheorie. Deze laatste stap komt in hoofdstuk 3 aan
de orde.

De in de aanbevelingen tot uiting komende problemen met de deelneming van meisjes aan
natuurkunde, konden met behulp van bovengenoemde procedure allereerst worden
ingedeeld naar de vraag of zij rechtstreeks het probleem van de ondervertegenwoordiging
van meisjes in natuurkunde betreffen, dan wel of zij te maken hebben met het onvoldoende
creëren van een omgeving die optimaal is afgestemd op de individuele behoeften van elke
leerling. De ondervertegenwoordiging van meisjes in natuurkunde vereist probleembewust-
zijn en daaruit voortvloeiend probleembewust handelen van de docent. De eerste groep van
aanbevelingen werd dan ook benoemd als probleembewust handelen door de docent, de
tweede groep als het creëren van een leerlinggerichte leeromgeving.

De wijze waarop problemen met de deelneming van meisjes zich specifiek in het onderwijs
in de natuurkunde manifesteren, kon, op grond van de aanbevelingen zelf, op drie manieren
benoemd worden (in paragraaf 2.2 nader toegelicht):
1. Stereotypering van natuurkunde als ‘mannenvak’ , in het lesmateriaal, in interacties in
 de klas tussen leerlingen en van meisjes ten aanzien van zichzelf. 
2. Ongelijke behandeling naar sekse door de docent natuurkunde, die nadelig uitwerkt
 voor meisjes. Aan ongelijke behandeling liggen vaak zichzelf waarmakende
 seksespecifieke en -stereotiepe opvattingen en verwachtingen van de docent ten
 grondslag (zie ook Jungbluth, 1982, p.89).
3. Geen rekening houden met verschillen tussen meisjes en jongens (als groep), welke
 ontstaan zijn door verschillen in voorafgaande seksespecifieke socialisatie. Aan
 seksespecifieke socialisatie kan ook (sekserol) stereotypering ten grondslag liggen,
 wanneer op meisjes en jongens druk wordt uitgeoefend om bepaald gedrag al dan niet te
 vertonen.

Eccles en haar medeauteurs hebben het in hun model (zie bijlage 1) over ‘Cultural
Stereotypes of Subject Matter’  en ‘Gender-Role Stereotypes’  (in Meece et al., 1982).
Bovengenoemde ‘Stereotypering’  sluit het beste aan bij ‘Cultural Stereotypes of Subject
Matter’ , terwijl ‘Ongelijke behandeling’  deel uitmaakt van de overdracht door opvoeders
van ‘Gender-Role Stereotypes’ . De meeste in dit onderzoek aangehaalde auteurs
veronderstellen de begrippen sekserol, stereotypering en socialisatie als bekend bij de lezer
en zij gaan niet in op de theoretische achtergrond van deze begrippen en op mogelijk
verschillende operationaliseringen van deze begrippen. Jungbluth (1982) verwijst nog wel
naar werk van Van der Kley over sociale identiteitstoewijzing uit 1981 en hij bespreekt hoe
verschillende auteurs verschillende invullingen geven aan het begrip stereotypering. Het
gaat hierbij dan om stereotypering van personen op grond van het behoren tot een bepaalde
groep, niet om stereotypering in de zin van een éénzijdig beeld hebben van een niet-
menselijk object. Ook Dekkers (1990) constateert dat het begrip seksestereotiep nooit en
het begrip socialisatie zelden in de door haar bestudeerde literatuur is gedefinieerd, in
tegenstelling tot het begrip sekserol. Dekkers hanteert daarom haar eigen definitie van
stereotiepe gedragingen: “… dié gedragingen, waarmee binnen een bepaalde maatschappij
een bepaalde sekse gekarakteriseerd wordt”  (Dekkers, 1990). De enige auteur die wel
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uitgebreid de historische ontwikkeling van het begrip ‘stereotype’  in de sociale wetenschap
sinds de jaren 1920 behandelt, is Wagemans (1989). Zij hanteert als definitie: “The
structured set of beliefs about the personal attributes of women and men” , op basis van het
werk van Ashmore en Del Boca. Kramer’s woordenboek Nederlands tenslotte, geeft als
betekenis van stereotiep: “vast, onveranderlijk” . 
In het onderhavige onderzoek wordt eveneens niet ingegaan op de theoretische achtergrond
van genoemde begrippen, maar zijn deze geoperationaliseerd vanuit de aanbevelingen zelf
en vervolgens verder onderbouwd. Daarmee is dus gekozen voor een beperkte, op het
gebeuren in de lessen natuurkunde toegespitste, operationalisering van stereotypering van
natuurkunde. Sekse-rolstereotypering heeft in het onderhavige onderzoek betrekking op het
gedrag en de verwachtingen van de docent natuurkunde jegens meisjes en jongens in de
lessen natuurkunde, zoals die zich concreet kunnen uiten in (on)gelijke behandeling waar
dat niet gewenst is en geen rekening houden met verschillen waar dat wel zou moeten.

In de tweede groep van aanbevelingen is sprake van het (door de docent) creëren van een
leerlinggerichte leeromgeving, waarin het onderwijs optimaal is afgestemd op de behoeften
van alle leerlingen, die op vele manieren van elkaar kunnen verschillen. 
Aan deze groep van aanbevelingen liggen onder andere opvattingen ten grondslag over hoe
leerlingen (optimaal) leren. Bijvoorbeeld liggen aan het ‘gender-inclusive’  curriculum van
het Australische McClintock Collective, waaruit aanbevelingen worden gebruikt, onder
andere constructivistische opvattingen ten grondslag en is getracht recht te doen aan
verschillen in leerstijlen door middel van een grote verscheidenheid aan werkvormen. 
In het voorliggende onderzoek wordt verder niet veel uitgeweid over cognitief psycho-
logische noties over hoe leerlingen leren. Er wordt uitgegaan van de set van aanbevelingen
als zodanig, in hun beschrijving van gewenste docentgedragingen met het oog op het
verbeteren van de deelneming van meisjes aan het onderwijs in de natuurkunde. Dat heeft
als voordeel dat het onderzoek naar het voorkomen van (elementen van) de Ideal State
verricht kon worden in een (nog) sterk vakstructuurgerichte onderwijsomgeving.

De in de aanbevelingen tot uiting komende problemen met de leeromgeving konden worden
benoemd als:
1. Competetiviteit. De les wordt tot een wedstrijd wie het juiste antwoord weet, waardoor
 de ‘verliezers’  hun interesse of zelfvertrouwen kwijt raken en afhaken.
2. Uniformiteit. Dezelfde leerstof wordt voor alle leerlingen op dezelfde manier klassikaal
 behandeld en alle leerlingen moeten die in hetzelfde tempo doorwerken. De docent
 benadert de leerlingen niet als individuen.
3. Gebrek aan structuur. Leerlingen weten niet waar ze aan toe zijn, noch met betrekking
 tot het leren van natuurkunde, noch met betrekking tot hun gedrag in de les.
4. Niet esthetisch. Een saaie, lelijke, inrichting van het klaslokaal.

De bovengenoemde categorieën zijn vrij snel te herkennen in de aanbevelingen zelf, het
gaat dus ook hier niet om een uit een bepaalde theorie van te voren afgeleide categorisering.
Er zij wel opgemerkt dat coöperatieve werkvormen, de leerstof gevarieerd aanbieden, de
leerlingen (ook) persoonlijk benaderen in plaats van als ‘klas’  en een aantrekkelijke
inrichting van het klaslokaal deel uitmaken van de constructivistische benadering die aan
veel aanbevelingen ten grondslag ligt. Het duidelijk gestructureerd aanbieden van de
leerstof en een ordelijke klas zijn standaard onderwerpen in elke lerarenopleiding.
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Bij het onafhankelijk van elkaar indelen van alle aanbevelingen kwamen de twee
onderzoeksters in meer dan negentig procent van de gevallen tot dezelfde indeling. Volgens
de formule van Weesie en ten Brummelhuis (1986) levert dat bij twee onafhankelijk van
elkaar werkende onderzoekers een interbeoordelaarsbetrouwbaarheid r it ��  .89, bij een
verdeling van de aanbevelingen over 17 categorieën. De betrouwbaarheidscoëfficiënt r it

werd berekend volgens de formule: r it  = (Po - Pe)/(1 - Pe), waarin Po de geobserveerde kans
op overeenstemming is en Pe de kans op overeenstemming bij random toekenning. Er zijn
17 categorieën waarin een maatregel kan worden ingedeeld, dus Pe = 1/17. Met Po � .9
levert invullen in de formule de genoemde r it.
Over de aanbevelingen die in de eerste ronde door de beide onderzoeksters in verschillende
categorieën waren ingedeeld, werd overleg gepleegd tot overeenstemming was bereikt over
de uiteindelijke indeling.

Zoals hiervoor is aangegeven, zijn de aanbevelingen ingedeeld al naar gelang het specifieke
probleem waarop ze gericht zijn en de wijze waarop dat probleem volgens de aanbeveling
dient te worden aangepakt  Met de identificering van de probleemgebieden zijn in een
tweedimensionale matrix de kolommen gedefinieerd. De indeling van de typen
docenthandelingen komt in de volgende paragrafen aan de orde.

In paragraaf 2.2 wordt de ordening van de aanbevelingen onder de noemer ‘Probleem-
bewust handelen’  verder uitgewerkt en wordt de op de aanbevelingen betrekking hebbende
literatuur besproken. In paragraaf 2.3 wordt hetzelfde gedaan voor de aanbevelingen onder
de noemer ‘Leerlinggerichte leeromgeving’ .

2.2 De probleembewust handelende natuurkundedocent

Zoals in de voorgaande paragraaf is besproken, werden in de aanbevelingen drie recht-
streekse mechanismen gevonden die aan het probleem van de sekseongelijkheid in het
onderwijs in de natuurkunde ten grondslag zouden liggen. Literatuur met betrekking tot
deze mechanismen wordt verderop in deze paragraaf besproken. Samengevat behelzen de
gevonden mechanismen of probleemgebieden:
• Natuurkunde heeft een te stereotiep mannelijk imago: Stereotypering.
• Waar nodig wordt niet voldoende rekening gehouden met verschillen tussen jongens en
 meisjes: Geen rekening houden met sekseverschillen.
• Waar nodig worden meisjes en jongens niet gelijk behandeld: Ongelijke behandeling.
Genoemde probleemgebieden zijn in tabel 2-1 langs de horizontale as weergegeven.

De strategieën waarvan een docent gebruik zou kunnen maken om stereotypering tegen te
gaan, rekening te houden met sekseverschillen en gelijke behandeling te bevorderen, zijn
ingedeeld langs de verticale as van tabel 2-1. Zij konden naar vier typen van strategieën
worden onderscheiden:
• In de overdracht van de leerstof, vakdidactiek genoemd, bijvoorbeeld illustraties
 gebruiken van vrouwen die een natuurkundige handeling verrichten.
• In groepsgerichte onderwijsstrategieën die niet vakspecifiek zijn, bijvoorbeeld de
 wijze waarop de docent de klas aanspreekt, of beurten en taken verdeelt.
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• In individuele beoordelingen, bijvoorbeeld de wijze waarop de docent een prestatie van
 een leerling beoordeelt, maar het kan ook om het gedrag van een leerling gaan.
• In individuele keuzebegeleiding, bijvoorbeeld het keuzeadvies dat de docent heeft
 gegeven of zou geven aan een bepaalde leerling.

Strategieën onder de noemers ‘Vakdidactiek’ , of ‘Groepsgerichte onderwijsstrategieën’ ,
betreffen interacties van de docent met de klas als groep. Bij strategieën onder de noemers
‘ Individuele beoordelingen’  en ‘ Individuele keuzebegeleiding’ , gaat het om interacties van
de docent met leerlingen individueel.
Evenals bij de indeling van de probleemgebieden het geval is, zijn bovengenoemde
gedragscategorieën uit de aanbevelingen zelf afgeleid, niet op voorhand uit een (instructie-)
theorie. Genoemde gedragingen: Leerstofoverdracht, groepsmanagement en individuele
interacties lijken echter wel het volledige scala aan docentgedrag in een les te bestrijken.

lhd
Individuele
keuzebegeleiding

kgc
Individuele
beoordelingen

jfb
Groepsgerichte
onderwijsstrategieën

ieaVakdidactiek

Ongelijke
behandeling

Geen rekening
houden met
sekseverschillenStereotypering

                 Probleem:

Aanpak docent in:

Tabel 2-1 
Schema van aanbevelingen voor probleembewust onderwijs in natuurkunde aan meisjes

Brophy en Good (1974) onderscheiden drie typen docenten, al naar gelang de aard van hun
interacties met leerlingen, individueel of groepsgewijs: Proactieve, reactieve (of passieve)
en overreactieve docenten. Proactieve docenten blijven vasthouden aan de door henzelf
vastgestelde leerdoelen en geven daartoe bewust vorm aan hun interactie met leerlingen.
Reactieve docenten laten hun gedrag ten aanzien van hun leerlingen meer afhangen van het
gedrag van de leerlingen: Leerlingen die weinig opvallen krijgen weinig aandacht, opval-
lende leerlingen krijgen veel aandacht. Overreactieve docenten behandelen hun leerlingen
als meer verschillend dan ze in werkelijkheid zijn; ze zien hun leerlingen eerder als
stereotiepe vertegenwoordigers van hun groep-meisje/jongen, allochtoon/autochtoon-dan
als individuen. De meerderheid van de docenten reageert overwegend reactief op het gedrag
van leerlingen, aldus Brophy en Good.
Als voorbeeld kunnen we ons de situatie voorstellen waarin de meeste meisjes tijdens een
natuurkundeles neutraal voor zich uit zitten te kijken, of er anderszins niet met de aandacht
bij lijken te zijn. Een situatie die veel natuurkundedocenten bekend zal voorkomen. Een
proactieve docent interpreteert de verveling niet als gebrek aan interesse in natuurkunde,
maar probeert de leerstof aan te bieden op een manier die de meisjes wel aanspreekt. Een
reactieve docent constateert dat het de meeste meisjes niet zo interesseert en onderneemt
geen actie, zolang ze de les maar niet verstoren: “Je kunt leerlingen immers niet verplichten
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geïnteresseerd te zijn in natuurkunde.”  Een overreactieve docent ziet het enkele meisje over
het hoofd, dat wel geïnteresseerd is in natuurkunde, of ontmoedigd haar zelfs actief,
“ …want het wordt straks toch te moeilijk voor haar en later heeft ze het vak toch niet
nodig.”  De enkele ongeïnteresseerde jongen wordt daarentegen door overreactieve
docenten aangespoord om zich meer in te spannen.

Door hun overwegend reactieve gedrag en houding tegenover leerlingen leveren de meeste
natuurkundedocenten weliswaar geen extra bijdrage aan de reeds bestaande sekseongelijk-
heid, maar zij gaan die ook niet tegen. De bestaande sekseongelijkheid wordt, door die niet
tegen te gaan, of zelfs maar ter discussie te stellen, als normaal beschouwd en ongewijzigd
doorgegeven, ofwel gereproduceerd (Jungbluth, 1982; Eccles & Blumenfeld, 1985). 

De aanbevelingen onder de noemer ‘Probleembewust handelen’  kunnen worden opgevolgd
binnen de klassikale en vakstructuurgerichte aanpak, die in de onderwijspraktijk in het
MAVO anno 1990 overheerste (Kuiper & Alting, 1990; Kuiper, 1993) en die mogelijk nog
steeds veel wordt gehanteerd (Inspectie van het Onderwijs, 1999).
De aanbevelingen, met de daarop betrekking hebbende liggende literatuur, worden hier-
onder per probleemgebied besproken. De letters bij elke subparagraaf verwijzen naar de
letters in de cellen van tabel 2-1.

2.2.1 Probleemgebied 1: Stereotyper ing: Het mannelij k imago van natuurkunde
De boodschap: ‘Natuurkunde is een mannenvak’ , wordt in het onderwijs en daarbuiten op
verschillende manieren overgedragen:
a. Door het numerieke overwicht van mannen en jongens in het onderwijs in natuurkunde.
b. Door stereotyperend gedrag en houdingen van leerlingen ten opzichte van elkaar.
c. Door stereotiepe houdingen en gedragingen van individuele leerlingen.
d. Door het accepteren en bestendigen van seksespecifieke vakkenkeuzen.
Dat de bovengenoemde vier mechanismen daadwerkelijk optreden, zal kort worden onder-
bouwd waarna de in de literatuur gevonden aanbevelingen worden genoemd hoe een docent
het stereotiepe mannelijk beeld van natuurkunde tegen zou kunnen gaan.

a. Het numer ieke overwicht
De overgrote meerderheid van de natuurkundedocenten is man, natuurwetenschappers zijn
meestal mannen, beroepsbeoefenaren in de techniek zijn bijna altijd mannen en jongens zijn
in de meerderheid in eindexamenklassen voor natuurkunde. Dit alles is voor leerlingen heel
zichtbaar en het draagt bij aan de associatie van natuurkunde met mannelijkheid (Alting, de
Leeuw & Udo, 1986; Kelly, 1987c). Meisjes ontbreekt het aan vrouwelijke identifica-
tiemodellen in de natuurkunde en in de techniek, en jongens worden bevestigd in het idee
dat natuurkunde het exclusieve domein van henzelf is. Meisjes zouden uit het geringe aantal
vrouwen in de natuurkunde echter de conclusie kunnen trekken dat dat vak niets voor hen
is. Toch hebben vrouwen in het verleden belangrijke bijdragen geleverd aan de natuur-
wetenschappen en de techniek en zij hebben natuurwetenschappelijke kennis op creatieve
manieren toegepast (Offereins, 1996). Maatschappelijke waardering voor deze bijdragen is
echter vaak uitgebleven, zelfs bij beroemde vrouwelijke natuurwetenschappers en wiskun-
digen, zoals blijkt uit de biografieën van onder andere Lise Meitner, Emmy Noether, Marie
Curie en Barbara McClintock (Wertheim, 1997; Crawford, Sime & Walker, 1997; Fox
Keller, 1983).
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De aanbevelingen om tegenwicht te bieden aan de stereotiepe beeldvorming, komen neer op
het op een vanzelfsprekende manier, in de vakdidactische aanpak, verweven van mogelijk-
heden tot identificatie met vrouwelijke rolmodellen. Onder de algemene noemer: “De
docent biedt identificatiemodellen aan voor meisjes” , konden vijf concrete strategieën, dan
wel aanbevelingen, worden gerangschikt.

Aanbevelingen:
De docent biedt identificatiemodellen aan voor meisjes

• Informatie geven over het werk van vrouwelijke natuurwetenschappers en aandacht
 besteden aan de relatie tussen natuurkundige kennis en beroepen waar veel meisjes
 interesse voor hebben.
• Vertellen over vrouwelijke natuurwetenschappers; laten blijken dat het normaal is, of
 zou moeten zijn dat er vrouwen in de techniek werken; foto’s of posters in het lokaal
 hangen met daarop natuurwetenschappelijk opgeleide vrouwen, of vrouwen die met
 plezier bezig zijn met techniek of het doen van een proef. 
• Studie- en beroepsvoorlichting laten geven door een meisje of vrouw die een
 natuurwetenschappelijke of technische opleiding volgt, of een beroep heeft in die sector.
• Het inzetten van audiovisuele middelen waarin vrouwen vertellen over hun technische
 studie of beroep.
• Meisjes in de klas, die dat willen en kunnen, proeven laten demonstreren.

In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op wat er bekend is over de effecten van het aanbieden
van identificatiemodellen en van de strategieën die hierna aan de orde zullen komen.

b. Seksestereotyperend gedrag van leer lingen onder ling
Bij het werken in gemengde groepjes, bijvoorbeeld bij het doen van proeven, is vaak
geobserveerd dat de jongens systematisch het initiatief nemen, daarmee de meisjes de
gelegenheid ontnemend om zelf met de apparatuur om te gaan en een eigen gedachtengang
en planning te ontwikkelen voor de taak die zij moeten uitvoeren (onder andere Dumont,
1982). Op video’s die in het kader van het MENT-project zijn gemaakt, is te zien dat in
meisjesgroepjes meer overleg plaatsvindt en er minder sprake is van een hiërarchische
taakverdeling (Alting, 1984). MENT is het acroniem voor MEisjes, Natuurkunde en
Techniek, een interventieproject waarin werd gestreefd naar het vergroten en verbeteren van
de deelneming van meisjes aan natuurkunde in het AVO en het VWO en techniek in het
MTO, door middel van het bewustmaken van en ondersteuning bieden aan docenten en
scholen. Het project liep van 1982 tot 1991 aan de Technische Universiteit Eindhoven
(Brand, 1991).
Lesobservaties in het Engelse GIST-project (Girls Into Science and Technology) tonen aan
dat jongens bij de verdeling van schaarse apparatuur voordringen of dat van meisjes
afpakken, vragen en opmerkingen van meisjes belachelijk maken, het werk van meisjes
becommentariëren als waren zij de leraar en het antwoord op een vraag van de docent al
door de klas roepen ook al was de vraag aan een meisje gesteld (Kelly, 1987c). GIST was
een actieonderzoeksproject dat in de periode 1980-1984 plaatsvond in de regio Manchester
in Engeland. Er deden tien scholen voor voortgezet onderwijs aan mee (Kelly, Whyte &
Smail, 1984).

25



Ondanks de gesignaleerde nadelen van gemengde groepjes, is ook waargenomen dat
meisjes er soms de voorkeur aan geven om in gemengde groepjes te werken, omdat zij
vinden dat de jongens meer van natuurkunde weten dan zijzelf, hetgeen in hun ogen een
succesvolle uitkomst van de opdracht garandeert (Tobin, 1988). 
De onderliggende boodschap in de hierboven beschreven mechanismen is, dat jongens en
mannen de deskundigen zijn op natuurkundig gebied en dat de bijdragen van meisjes van
een mindere kwaliteit zijn dan die van jongens (Kelly, 1987c; Rennie, 1988). Als die
boodschap maar vaak genoeg wordt herhaald, kunnen meisjes uiteindelijk gaan geloven dat
ze niet ‘goed’  zijn in natuurkunde, ook al presteren ze feitelijk beter en zijn ze in principe
even geïnteresseerd als jongens (Beyer, 1991). Meisjes raken op deze wijze ontmoedigd om
actief deel te nemen aan de les en haken uiteindelijk af. 
Het onderlinge seksestereotiepe gedrag van leerlingen, vooral dat van jongens tegenover
meisjes in de natuurkundeles, is regelmatig als argument aangevoerd om voor natuurkunde
en andere exacte vakken over te gaan tot naar sekse gescheiden lessen. In het project
‘Coornhert Exact’  werd met naar sekse gescheiden groepen in exacte vakken
geëxperimenteerd (Sanders & Wijers, 1990, 1991; Schröder, 1992; Croes, 1993). Deze
aanbeveling valt buiten het bestek van dit onderzoek, omdat de organisatie van naar sekse
gescheiden lessen buiten de directe invloed en bevoegdheden van individuele docenten valt.
In het betreffende project werden overigens niet alleen klassen gesplitst voor de exacte
vakken. Er werden ook maatregelen genomen op het terrein van de didactiek en de
keuzebegeleiding, zodat het niet mogelijk was om effecten van het gescheiden onderwijs te
scheiden van de effecten van de overige maatregelen.

De aanbevelingen hebben betrekking op wat de docent in de groepsgerichte onderwijs-
strategieën zou kunnen doen om seksestereotiepe leerling-leerling interacties te voorkomen,
of tegen te gaan.

Aanbevelingen:
De docent gaat seksisme en rolbevestiging tegen in interacties tussen en gedrag van
leerlingen

• Ga een seksestereotiepe rolverdeling bij groepswerk tegen, dat wil zeggen, voorkom dat
 jongens altijd de rol van leider en experimentator op zich nemen en meisjes de rol van
 observator en secretaresse en leer jongens en meisjes niet-rolbevestigend met elkaar
 samenwerken.
• Moedig meisjes én jongens aan om ook eens activiteiten te ondernemen die niet in de
 lijn van de (seksestereotiepe) verwachting liggen.
• Accepteer niet dat leerlingen ‘ rolbevestigende’  opmerkingen tegen elkaar maken. Stel
 dergelijke opmerkingen ter discussie; voer discussie met de leerlingen over de
 vermeende ongeschiktheid van vrouwen voor natuurkunde en techniek.
• Als blijkt dat een meisje bepaalde stof of een vaardigheid beheerst en andere leerlingen
 hebben daar nog hulp bij nodig, verwijs deze dan naar dat meisje voor uitleg.
• Toon er waardering voor en laat blijken het normaal te zullen vinden als leerlingen
 gedrag vertonen dat tegen het stereotiepe ingaat, bijvoorbeeld wanneer meisjes
 geïnteresseerd zouden zijn in motoren of wanneer jongens iets zouden willen weten over
 het belang van natuurkundige kennis in de ziekenverpleging.
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c. Seksestereotiep gedrag en houdingen van individuele leer lingen
Het is voor een docent prettig om in de klas een aantal ijverige, gewetensvolle en netjes
werkende leerlingen te hebben. Deze eigenschappen worden door docenten eerder aan
meisjes dan aan jongens toegeschreven en bij meisjes gemakkelijker te stimuleren geacht
dan bij jongens (Jungbluth, 1982; Kalfsbeek, 1984; Kuyper & Meulenbeld, 1988). Het
gedrag van de ‘brave’  leerling sluit nauw aan bij het voor meisjes kenmerkend en
maatschappelijk aanvaardbaar geachte gedrag (Brophy & Good, 1974; van Oost, 1986). 
Tegelijkertijd hebben leerlingen en docenten vaak het idee, dat ijver en netjes werken bij
een moeilijk, abstract vak als natuurkunde vooral dienen ter compensatie van onzekerheid
en een gebrek aan aanleg, met name bij meisjes (onder andere Walkerdine, 1987). Jongens
worden gezien als speelser, creatiever en zelfverzekerder dan meisjes en hun grotere
slordigheid zou meer een uitvloeisel van die eigenschappen zijn dan dat ze geen aanleg
zouden hebben voor natuurkunde. Integendeel zelfs: speelsheid, creativiteit en
zelfverzekerdheid, ook wel ‘autonoom leergedrag’  genoemd, worden noodzakelijk geacht
om te kunnen groeien naar een hoger cognitief niveau bij wiskunde (Fennema & Peterson,
1985; Fennema et al., 1990) en natuurkunde (Kelly, 1987c). Bij jongens worden door
docenten prestaties in exacte vakken beter te stimuleren geacht dan bij meisjes (Jungbluth,
1982; Fennema et al., 1990). Dat kan een verklaring vormen voor het voorzichtiger
keuzeadvies voor natuurkunde dat meisjes vaak krijgen van docent en/of decaan (Alting,
1984). Als gevolg van de hierboven beschreven verwachtingen van docenten worden
meisjes meer geprezen voor hun goed gedrag en jongens voor hun goede ideeën. Wanneer
meisjes iets niet snappen of niet kunnen, krijgen zij een pasklaar antwoord of wordt het
werk voor hen gedaan (de Leeuw, 1987; Lubbers & Menting, 1985), terwijl jongens worden
aangespoord om het nog eens te proberen en er zelf uit te komen. 

Aanbevelingen:
De docent bevordert en beloont roldoorbrekend gedrag bij meisjes en jongens

• Meisjes óók prijzen voor goede ideeën en jongens óók voor inspanning en netjes werk.
• Slordige werkende jongens aansporen om meer aandacht te besteden aan een precieze
 uitvoering van de taak (proef of huiswerk).
• Meisjes óók aanzetten tot het leveren van goede prestaties en hen prijzen als zij initiatief
 durven te nemen.

d. Seksestereotiepe vakkenkeuzen
Op de leeftijd waarop leerlingen moeten besluiten of zij natuurkunde in hun eind-
examenpakket zullen opnemen (in dit onderzoek dertien tot veertien jaar):

“… houden zij zich niet erg bezig met de vraag op welke manier en in welk beroep zij
betaalde arbeid willen gaan verrichten. Hun leven wordt veel meer bepaald door de
gedrags-, houdings- en prestatie-eisen van de school en door de omgang met hun
leeftijdgenoten. Ideeën over werk en over de arbeidsmarkt komen veel meer voort uit
eigen ervaringen binnen het eigen gezin en via de statuskenmerken die daarbij horen.”
(Raad voor het Jeugdbeleid, 1991).

Bovenstaande conclusie die de Raad voor het Jeugdbeleid trekt op grond van onderzoeken
naar het toekomstbeeld van jongeren, werd in een vooronderzoek onder leerlingen in vijf
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klassen bevestigd (Payens, 1989). In het onderzoek van Payens komt naar voren dat
MAVO- en HAVO-meisjes in tweede en derde klassen zich desgevraagd hun toekomst
voorstelden in het verlengde van een uiterst stereotiepe vrouwelijke rol. Zij wilden bijna
zonder uitzondering stewardess worden of mannequin, ‘ iets met dieren of kinderen’  doen,
eigenares zijn van een boetiek, actrice, popzangeres en dergelijke. De jongens zagen zich,
eveneens bijna zonder uitzondering, als ingenieur, vrachtwagenchauffeur, piloot, astronaut,
of officier in het leger. Van een op reële mogelijkheden en capaciteiten gebaseerd
toekomstperspectief is bij de onderzochte groep leerlingen absoluut nog geen sprake. Hun
toekomstdromen lijken vooral een afspiegeling te zijn van hoe zij zichzelf het liefste zien en
aan het begin van de puberteit staat dat sterk in verband met wat zij passend vinden bij hun
sekse-identiteit. 
De vakkenkeuze kan sterk worden beïnvloed door wat een leerling passend vindt voor
vrouwen of mannen en zelfs een uiting zijn van het besef van sekse-identiteit (Eccles, 1982;
Head, 1980, 1983). Desgevraagd ontkennen leerlingen echter-meisjes vaak nog sterker dan
jongens-, dat jongens geschikter zouden zijn voor wiskunde, natuurkunde, of techniek, dan
meisjes (Alting, 1984; Kuyper & van der Werf, 1987; Raat & de Vries, 1985; de Leeuw,
1987). Dit lijkt op het eerste gezicht in strijd te zijn met de eerder besproken observatie dat
meisjes op den duur gaan ‘geloven’  in hun inferioriteit op natuurkundig gebied, maar dit ligt
waarschijnlijk aan de methode van onderzoek die werd gehanteerd. In de voorgaande
paragraaf bestaat die uit observaties van meisjes die bezig zijn met natuurkunde in een
gewone lessituatie, maar in de onderhavige paragraaf gaat het om onderzoeken met behulp
van schriftelijke vragenlijsten, waarin leerlingen vragen over zichzelf moesten beantwoor-
den. De laatste methode levert vaak andere, meer ‘sociaal-wenselijke’  antwoorden op dan
die een volwassen observator over de betreffende leerlingen zou geven.

Aanbevelingen:
De docent accepteert niet zonder meer rolbevestigende keuzen van jongens en meisjes en
de docent bevordert de keuze voor natuurkunde door meisjes

• Wat sceptischer zijn ten aanzien van de keuze voor natuurkunde door veel jongens, die
 het vak meer kiezen uit mannelijke traditie dan uit interesse en aanleg.
• Eveneens sceptisch zijn ten aanzien van het niet kiezen van natuurkunde door meisjes
 die het vak in principe aankunnen en haar er op wijzen dat ze dan later minder
 keuzemogelijkheden hebben.
• Aan meisjes laten merken dat een natuurwetenschappelijke opleiding voor hen
 belangrijk is en dat het normaal is als een vrouw in de techniek wil werken.

2.2.2 Probleemgebied 2: Geen rekening houden met sekseverschillen
Leerlingen komen niet als een onbeschreven blad het onderwijs binnen. In het onderwijs in
de natuurkunde bestaan bij aanvang al verschillen tussen meisjes en jongens in:
e. Aan natuurkunde gerelateerde ervaringen en inhoudelijke belangstelling.
f. De manier waarop meisjes respectievelijk jongens met elkaar omgaan en hoe ze zich in
 een groep manifesteren.
g. Het zelfbeeld ten aanzien van exacte vakken.
h. De mate waarin natuurkunde en de mogelijkheden met natuurkunde in beeld zijn
 geweest.
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e. Sekseverschillen in interesse en voorschoolse ervar ing
Uit onderzoek is gebleken dat er sekseverschillen bestaan in ervaring met activiteiten die
aan natuurkunde kunnen worden gerelateerd (onder andere Sjøberg & Imsen, 1987; de
Leeuw, 1987, Alting, 1984; Kelly, White & Smail, 1984). Vooral in ervaringen die met het
onderwerp ‘Elektriciteit’  te maken hebben, blijken jongens vaak een voorsprong op meisjes
te hebben. Aan het begin van het tweede leerjaar MAVO en HAVO vonden Jörg et al.
(1990) sekseverschillen in interesse in natuurkunde, maar niet in inzet voor het vak. Binnen
twee maanden na aanvang van het onderwijs bleken er echter al grote sekseverschillen in
inzet te zijn ontstaan: De meisjes waren ‘afgehaakt’ . Onder dertien- en veertienjarigen
werden ook sekseverschillen in interesse voor bepaalde contexten voor natuurkundige
kennis gevonden (de Leeuw, 1987; Sjøberg & Imsen, 1987; Weltner et al., 1980).
Trefwoorden die voor meisjes vaak van toepassing blijken, zijn: Ethisch, esthetisch,
relevant voor maatschappij, gezondheid en het dagelijks leven. Voor jongens: Techniek,
spectaculair, ruimtevaart. Ook is uit onderzoek gebleken, dat als er door de docent ‘wordt
aangesloten bij de leefwereld en voorervaring van leerlingen’  er vooral wordt aangesloten
bij de leefwereld en voorervaringen van jongens en dat de interessen van jongens door
(aankomende) natuurkundedocenten beter worden voorspeld dan de interessen van meisjes
(Weltner et al., 1980; de Leeuw, 1986). 
Door rekening te houden met de verschillen tussen jongens en meisjes zou kunnen worden
voorkomen, dat er sekseverschillen in inzet voor natuurkunde ontstaan. Docenten in de
onderbouw hebben daar in principe veel mogelijkheden toe, aangezien zij in belangrijke
mate kunnen bepalen wat er in de les wordt behandeld en hoe dat gebeurt (Wiley & Wolfe,
1992; Keeves, 1992). 
Als aanbevelingen worden vooral maatregelen in de vakdidactische sfeer genoemd.

Aanbevelingen:
De docent biedt leerstof aan, die recht doet aan verschillen tussen jongens en meisjes in
voorervaringen en interessen; de docent reflecteert op de aantrekkelijkheid van zijn/haar
lessen voor meisjes en stelt die zonodig bij

• Goede nota nemen van aanbevelingen met betrekking tot het aantrekkelijker maken van
 onderwijs in de natuurkunde aan meisjes en daar niet op voorhand al sceptisch
 tegenover staan.
• Kritisch stilstaan bij welke kenmerken het vak aantrekkelijk maken voor meisjes en
 jongens, door na te gaan wat meisjes en jongens in werkelijkheid waarderen.
• Bedenken hoe thema’s (zoals bijvoorbeeld elektriciteit), waarvan gebleken is dat veel
 meisjes ze onaantrekkelijk vinden, voor meisjes aantrekkelijker en interessanter kunnen
 worden gemaakt.
• Er op bedacht zijn dat meisjes vaak weinig ervaring hebben met technische apparaten en
 gereedschappen en dat ze (mede daardoor) meer tijd nodig kunnen hebben om op gang
 te komen bij practicum. Ook willen meisjes vaak eerst precies begrijpen waar ze mee
 aan de gang gaan, daar moet in de lesplanning rekening mee worden gehouden.
• Leerstof en practicum in de onderbouw laten aansluiten bij de ervaringen van meisjes,
 gebruik maken van voor meisjes alledaagse voorwerpen bij practicum en voor meisjes
 interessante inhouden aan de orde stellen in de les.
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f. Sekseverschillen in groepsgedrag
Er is vaak vastgesteld dat jongens, door hun assertieve opstelling in de les, de meeste
aandacht krijgen van de docent (onder andere Brophy & Good, 1974; Spender, 1982;
Tobin, 1988). Zelfs negatieve aandacht vanwege ordeverstorend gedrag, heeft tot gevolg dat
een docent vaak meer weet van de jongens in zijn klas dan van de meisjes. 
Aandacht van de docent voor meisjes is echter extra belangrijk, omdat meisjes zich, op
grond van hun opvoeding, vaak meer aantrekken van het gedrag en de waardering van
anderen dan jongens. Tegelijkertijd zullen meisjes zich, eveneens op grond van hun
opvoeding, in een natuurkundeles minder snel laten gelden dan jongens en minder om de
aandacht van de docent vragen. Dit verschijnsel is in onderzoek vaak waargenomen:
Wanneer bijvoorbeeld de docent een vraag stelt aan de klas is de kans groot dat een jongen
het antwoord al door de klas roept, terwijl meisjes die het antwoord weten nog zitten te
aarzelen of ze hun vinger wel zullen opsteken (Sterringa & Petit, 1989; Kelly, 1987c; de
Leeuw, 1987; Wienekamp et al., 1987). De grotere assertiviteit van jongens zou ook ten
grondslag kunnen liggen aan hun overheersend gedrag bij het doen van proeven in ge-
mengde groepen. Met andere woorden: Hoewel meisjes vaak meer persoonlijke aandacht en
aanmoediging tot het tonen van initiatief nodig hebben dan jongens, krijgen ze die vaak
minder dan jongens. In een onderzoek dat na de ontwikkeling van de onderhavige Ideal
State heeft plaatsgevonden, werden de bovengenoemde seksespecifieke interactiepatronen
tussen docenten en leerlingen bevestigd. Bovendien toont genoemd onderzoek aan, dat op
het gedrag van de docent gerichte interventie, onder andere bestaande uit analyse van
video-opnamen van het eigen gedrag, tot resultaat heeft dat meisjes actiever gaan meedoen
in de les (Dolle-Willemsen, 1997).

Aanbevelingen:
De docent houdt in de groeperingsvormen en in zijn/haar gedrag tegenover meisjes
rekening met specifieke uitingsvormen, behoeften en sociale omgangsvormen van meisjes 

• Als leerlingen spontaan hun mening en antwoord mogen geven, moet er op worden gelet
 dat meisjes daar ook toe in de gelegenheid worden gesteld.
• Daarbij moet goed worden geluisterd naar de vragen en antwoorden van meisjes. Deze
 niet op het eerste gezicht als irrelevant respectievelijk fout terzijde schuiven.
• Tegemoet komen aan de behoefte aan persoonlijk contact van meisjes en daartoe
 minstens de namen van de meisjes uit het hoofd kennen.
• Meisjes op hun gemak stellen als ze bang zijn iets fout te doen en daardoor iets te
 vernielen bij proeven.
• Meisjes bij practicum in meisjesgroepjes laten werken.

g. Sekseverschillen in het zelfbeeld in relatie tot natuurkunde
Bij de start van het onderwijs in de natuurkunde, wanneer leerlingen ongeveer dertien jaar
oud zijn, zijn niet alleen sekseverschillen gevonden in ervaring en inhoudelijke
belangstelling, maar ook in gevoel van competentie in natuurkunde en het idee dat men zelf
invloed heeft op prestaties in natuurkunde (Jörg et al., 1990). Deze bevinding hangt
mogelijk samen met de oorzaken waaraan goede en slechte prestaties worden
toegeschreven. In de Verenigde Staten is op basis van de attributietheorie (Weiner, 1974)
veel onderzoek gedaan en daarin werd consistent gevonden dat vooral bij taken met een
‘mannelijk’  imago, meisjes en vrouwen goede prestaties vaker aan externe en/of instabiele
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factoren toeschrijven-geluk, lage moeilijkheidsgraad en hard werken-dan aan goede
capaciteiten. Slechte resultaten daarentegen, werden door meisjes meer aan een gebrek aan
capaciteiten toegeschreven dan aan externe en/of instabiele factoren, zoals pech, hoge
moeilijkheidsgraad en niet hard genoeg gewerkt hebben (onder andere Licht, Stader &
Swenson, 1989). Bij jongens en mannen werd vaak een omgekeerd patroon gevonden. 
Leerlingen die het idee hebben dat zij goede resultaten niet in de eerste plaats te danken
hebben aan hun capaciteiten, zullen niet zo snel denken dat zij ook in de toekomst goede
resultaten zullen halen. 

Aanbevelingen:
De docent probeert een eventueel negatief attributiepatroon bij meisjes te veranderen en
tracht meisjes greep te laten krijgen op hun eigen leerproces

• Wees er alert op dat meisjes eventuele goede resultaten (ook) toeschrijven aan goede
 capaciteiten en slechte resultaten niet zonder meer aan een gebrek aan capaciteiten, maar
 dat die ook het gevolg kunnen zijn van niet hard genoeg of niet efficiënt genoeg werken.
• Wijs meisjes er op dat je van je fouten kunt leren, ze hoeven geen bewijs te zijn van
 onkunde.

h. Sekseverschillen in het keuzeproces
Meisjes die zich voorgenomen hebben om natuurkunde te kiezen, komen veel vaker dan
jongens terug op hun keuze (onder andere Jörg et al., 1990). Bij de evaluatie van de ‘Kies
Exact’  campagne werd ditzelfde verschijnsel vastgesteld: Meisjes hadden zich na de
campagne wel vaker voorgenomen exact te kiezen dan daarvoor, maar voerden dat
voornemen niet méér uit dan daarvoor. Dat zou vooral liggen aan de lage inschatting die
meisjes hebben ten aanzien van hun capaciteiten op exact gebied en ook aan onvoldoende
stimulans van de kant van ouders, docenten en decanen om af te wijken van een rolbevesti-
gende keuze (OC&W, 1990). Voor de meeste leerlingen speelde desgevraagd het advies
van de docent een relatief onbelangrijke rol, vergeleken met de adviezen van decanen en
ouders. Maar op het moment van keuze zou het advies van de docent van doorslaggevend
belang kunnen zijn, zoals blijkt uit Engels (Kelly, 1988) en Nederlands (Jörg et al., 1985,
1990) onderzoek. Een mogelijke verklaring voor dit verschijnsel wordt aangereikt vanuit de
cognitieve psychologie, waar die stelt dat mensen op het moment dat zij een beslissing
moeten nemen, doen wat het meest vanzelfsprekend lijkt en mogelijke alternatieven waar zij
zich voorafgaand aan het moment van keuze van bewust waren, ‘vergeten’  zijn (Schippers,
1982). Toegepast op de keuze voor natuurkunde, zou een docent die op dat moment
ingrijpt-dat wil zeggen, de ‘vergeten’  of niet beschouwde alternatieven onder de aandacht
brengt-, de leerling kunnen helpen om een rationele, in plaats van op gewoontedenken
gebaseerde, keuze te maken. Uiteraard moet de docent dan niet zelf in het gewoontedenken:
‘Natuurkunde is niet belangrijk voor meisjes en meisjes zijn niet belangrijk in de
natuurkundeles’ , gevangen zitten (zie ook het door de voormalige Emancipatieraad gestelde
over ‘beroepskwalificatie’  in hoofdstuk 1).

In de waardenverwachtingstheorie over keuzeprocessen (onder andere Meece et al., 1982),
speelt niet alleen de inschatting van het eigen kunnen, maar ook de vraag: “Heb ik het vak
later nodig?” , een rol. Het toekomstbeeld van dertienjarigen is echter nog nauwelijks
uitgewerkt op grond van concrete informatie over opleidings- en beroepsmogelijkheden.
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Eerder worden beroepen of beroepsvelden die niet passend worden gevonden op voorhand
weggestreept, dan wel komen ze helemaal niet voor in het blikveld van de leerling. De
vakkenkeuze bepáált dan meer de mogelijkheden voor later dan dat ze bepaald wórdt door
een concreet en op feitelijke informatie gebaseerd beroepsbeeld (Raad voor het Jeugd-
beleid, 1991). Sommige onderzoekers stelden zelfs vast dat sommige meisjes bepaalde
beroepswensen laten vervallen als blijkt dat ze daar natuurkunde voor nodig hebben (Jörg et
al., 1985). 

Aanbevelingen:
De docent biedt extra ondersteuning aan technisch/exact geïnteresseerde meisjes; de
docent informeert er in het bijzonder naar of meisjes weten voor welke vervolgopleidingen
natuurkunde verplicht is

• Geef (extra) ondersteuning aan meisjes die interesse of capaciteiten vertonen voor
 natuurkunde en techniek.
• Ga na of in het bijzonder de meisjes weten voor welke vervolgopleidingen en beroepen
 natuurkunde vereist is.
• Moedig de meisjes die, ondanks belangstelling voor een beroep dat natuurkunde vereist,
 dreigen af te haken, extra aan.

2.2.3 Probleemgebied 3: Ongelij ke behandeling van jongens en meisjes
Het onderwerp ‘Ongelijke behandeling’  van jongens en meisjes door de docent ligt
gevoelig, zowel bij docenten als leerlingen. Docenten er op wijzen dat ze er eens stil bij
zouden kunnen staan of ze jongens en meisjes wel gelijk behandelen, impliceert immers de
mogelijkheid dat ze de helft van de leerlingen, namelijk de meisjes, achterstellen. 
Docenten vinden desgevraagd gelijke kansen zeer wenselijk, maar ze zijn ook van mening
dat ze die al gerealiseerd hebben in hun lessen (Tobin, 1988; Kelly, 1990). In meer recent
Nederlands onderzoek is dit verschijnsel ook gevonden (Dolle-Willemsen, 1997). 
Ook leerlingen in het tweede en derde leerjaar van het voortgezet onderwijs vinden
doorgaans niet dat hun wiskunde-, respectievelijk natuurkundedocent meisjes en jongens
verschillend behandelt (Kuyper & Meulenbeld, 1988; Alting & Payens, 1990). Dat geldt
voor meisjes zelfs nog sterker dan voor jongens. Toch is uit een lange reeks van onderzoe-
ken steeds weer dat docenten onbewust ‘verschil maken’ , dat wil zeggen dat meisjes
gemiddeld minder individuele aandacht krijgen van de docent dan jongens (Tobin, 1988;
zie voor een overzicht Kelly, 1990; Dolle-Willemsen, 1997).
Sommige onderzoekers veronderstellen, dat deze discrepantie tussen opvattingen en
praktijk het gevolg is van de vanzelfsprekendheid van de maatschappelijke sekseongelijk-
heid, die haar onzichtbaar maakt (Megarry, 1981, geciteerd in Kelly, 1990; Alting, 1984;
Volman, 1990). Van Margared Mead is de uitspraak bekend dat een vis wel de laatste is om
zich er bewust van te zijn dat er water bestaat (in: Sadker & Sadker, 1994). Een andere
verklaring wordt aangereikt door de eerder genoemde en in verschillende onderzoeken
bevestigde hypothese, dat docenten vooral reactief optreden, hetgeen de al bij aanvang
aanwezige verschillen in stand houdt en verder ontwikkelt (Brophy & Good, 1974). 
Fennema en Peterson (1985) vonden, dat docenten doorgaans nog wel bereid zijn om hun
gedrag ten aanzien van individuele leerlingen kritisch onder de loep te nemen, maar niet hun
gedrag ten aanzien van groepen leerlingen. Dat laatste zou teveel naar discriminatie rieken
en de onderzochte docenten vonden niet dat ze zich daaraan schuldig maakten. In
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interventieprojecten als MENT en GIST is veelvuldig gesignaleerd dat docenten weliswaar
bereid waren om aan te nemen dat ‘er docenten zijn die meisjes minder aandacht geven dan
jongens’ , maar dat waren dan vooral anderen die dat deden, niet zijzelf. 
Gelijke behandeling zou, aldus het schema in tabel 2-1, op verschillende manieren kunnen
worden nagestreefd:
i. In het vakgerichte onderwijsaanbod, dat gelijke kansen moet scheppen voor meisjes en
 jongens.
j. In de interacties tussen docent en leerlingen.
k. In de verwachtingen ten aanzien van prestaties.
l. In de informatie die wordt gegeven bij de vakkenkeuze.

i. Gelij ke behandeling in het vakger ichte aanbod
Gelijke behandeling in het vakgerichte aanbod betekent vooral gelijke kansen bieden aan
jongens en meisjes om van dat aanbod te profiteren, dat wil zeggen de gewenste leerdoelen
te bereiken. Al eerder is opgemerkt, dat jongens als ze daartoe de kans krijgen, de betere
practicummaterialen voor zich reserveren en in gemengde groepen de leiding namen en de
apparaten bedienen, terwijl meisjes toekijken en de aantekeningen maken. Zodoende doen
de jongens de productievere leerervaringen op. Uit onderzoek zijn ook aanwijzingen
bekend, dat opgaven in een ‘mannelijke’  context door meisjes slechter worden gemaakt dan
opgaven van dezelfde moeilijkheidsgraad in een ‘vrouwelijke’  context (Jones & Jones,
1989; Sadker & Sadker, 1994). Seksegelijkheid in illustraties en tekst had ten tijde van het
onderhavige onderzoek voor MAVO-docenten in natuurkunde echter een zeer lage prioriteit
bij de keuze voor een leerboek (zie hoofdstuk 1).

Aanbevelingen:
De docent biedt de lessen, leerstof en -materialen zodanig aan, dat meisjes en jongens
gelijke kansen op succes en gelijke gelegenheid tot leren wordt geboden

• De lessen zodanig organiseren dat aan meisjes en jongens gelijke kansen op een
 succesvolle deelname wordt geboden, dat zij gelijke toegang hebben tot apparaten en
 ander materiaal, en dat er sprake is van een goede balans tussen contexten uit de
 ‘mannelijke’  en de ‘vrouwelijke’  leefwereld en interessesfeer.
• Er bij het geven van voorbeelden op letten, dat er evenveel uit de jongens- als de
 meisjeswereld afkomstig zijn.
• In voorbeelden waar mannen en vrouwen in voorkomen moeten de beide seksen
 afwisselend en in gelijke rollen voorkomen.

j . Gelij ke behandeling in de groepsger ichte aanpak
In de wijze waarop de docenten hun aandacht tussen leerlingen verdelen en in hun interac-
ties met leerlingen, spelen groepskenmerken van leerlingen een rol. Groepskenmerken
warvan is gevonden dat die in het onderwijs van betekenis zijn, zijn prestaties, sekse, lesge-
drag, sociaal-economische status en fysieke aantrekkelijkheid (onder andere Brophy &
Good, 1974). In de verbale en non-verbale interacties van de docenten met leerlingen
komen de groepsspecifieke verwachtingen van docenten tot uiting. Het kan gaan om betrek-
kelijk makkelijk waarneembare en objectiveerbare zaken als de manier waarop de klas
wordt aangesproken, hoe vaak jongens respectievelijk meisjes bepaalde taken (beurten,
begripsvragen, karweitjes) krijgen en de wijze waarop jongens en meisjes worden geholpen
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bij het uitvoeren van een taak. Het kan ook om subtieler en vaak zeer subjectief beleefde
zaken gaan als de bedenktijd (“wait-time”) die een leerling krijgt om antwoord te geven op
een vraag, of de gelaatsuitdrukking waarmee en de toon waarop iets wordt gezegd als
reactie op gedrag van een leerling. Leerlingen van wie de docent geen hoge verwachtingen
koestert, krijgen bijvoorbeeld gemiddeld een kortere bedenktijd dan leerlingen van wie een
goede prestatie wordt verwacht (Marshall & Weinstein, 1984). Het is zeer waarschijnlijk
dat hierbij ook seksespecifieke verwachtingen van invloed zijn. Dolle-Willemsen (1993;
1997) constateert op grond van een groot aantal video-opnamen van lesgedrag dat meisjes
systematisch minder bedenktijd krijgen dan jongens. Dat zou bij meisjes onbewust de
indruk kunnen (be)vestigen dat de docent niet veel van ze verwacht.

Aanbevelingen:
De docent hanteert voor meisjes en jongens, groepsgewijs en individueel, dezelfde
niet-seksistische aanspreekvormen, qua inhoud en frequentie; de docent stelt dezelfde eisen
aan en heeft dezelfde succesverwachtingen voor meisjes en jongens; de docent reflecteert
op zijn/haar verwachtingen t.a.v. meisjes en stelt deze zonodig bij

• Geen patroniserende aanspreekvormen voor meisjes gebruiken (‘kindje’ , ‘maar meisje
 toch’ ,…); meisjes en jongens bij de voornaam noemen, jongens niet alleen bij de
 achternaam; meisjes niet als ‘groep’  aanspreken (‘brei-kransje’ ); niet de hele klas
 aanspreken met ‘ jongens’ ; geen grapjes maken ten koste van meisjes in de klas of
 vrouwen in het algemeen. 
• Even vaak meisjes als jongens vragen voor dezelfde karweitjes. Met ‘even vaak’  wordt
 bedoeld ‘even vaak per leerling’ , ongeacht of die een jongen of een meisje is. 
• Meisjes even vaak aanspreken als jongens.
• Niet op de taak gericht gedrag van jongens niet ten koste laten gaan van de aandacht die
 aan meisjes wordt besteed.
• Bij vragen aan de klas even vaak het antwoord vragen aan meisjes als aan jongens.
• Er niet van uitgaan dat meisjes iets niet kunnen; dezelfde inzet en prestaties verwachten
 van jongens als van meisjes; begripsvragen even vaak aan meisjes stellen als aan
 jongens; meisjes het werk niet uit handen nemen en dat ook niet door jongens laten
 doen; onzekerheid van meisjes niet interpreteren als ‘ze kan het niet’ . 
• Om gelijke behandeling makkelijker te maken de meisjes en de jongens enigszins door
 elkaar zetten in de klas en er met leerlingen over praten of zij zich seksespecifiek
 behandeld vinden.
• Verwachtingen als ‘het ijverige meisje’ , niet als norm opleggen aan alle meisjes.

k. Gelij ke behandeling in de beoordeling van individuele leer lingen
In een onderzoek onder tachtig Engelse docenten in natuurwetenschappen (55 mannen en
25 vrouwen) is gevonden, dat werk onder de naam van een jongen, gunstiger werd
beoordeeld dan hetzelfde werk onder de naam van een meisje (Goddard Spear, 1984). De
gunstiger beoordeling vond vooral plaats op aspecten als ‘wetenschappelijke precisie’  en
‘ interesse’ . 
De beoordeling en interpretatie van de resultaten van leerlingen wordt mede beïnvloed door
seksespecifieke verwachtingen: Een zes van een meisje is een indicatie van haar ijver, een
zes van een jongen betekent dat hij beter kan maar niet hard genoeg gewerkt heeft (onder
andere Alting, 1984). Walkerdine (1987) veronderstelt dat dit soort attributies gebaseerd is
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op Victoriaanse opvattingen waarin de rede en de abstracte logica aan mannen worden
toegeschreven en vrouwen op fysiologische gronden niet in staat worden geacht tot abstract
denken. Alle jongens hebben zodoende een inherente ‘aanleg’  voor het abstracte en het
conceptuele, alle meisjes kunnen slechts regels toepassen en uit het hoofd leren. Gedrag en
begaafdheid op exact gebied, twee in principe los van elkaar staande eigenschappen, komen
zo samen te vallen: Het ‘brave’  meisje volgt ‘alleen maar’  regels op terwijl de ‘ondeugende’
jongen in staat is tot het buiten de kaders denken (‘break set’ ), dat nodig is voor het maken
van een conceptuele sprong.
 
Er is, vooral na de geruchtmakende studie van Rosenthal en Jacobson (1968) (zie hierna),
zeer veel onderzoek gedaan naar het effect op leerlingen van docentverwachtingen, zowel in
experimentele als naturalistische omstandigheden (Brophy & Good, 1974; Krug, 1985). De
hypothese die in dergelijk onderzoek steeds wordt getoetst, is die van de self-fulfilling
prophecy: Wanneer de docent van een bepaalde leerling goede prestaties verwacht, gaat de
betreffende leerling inderdaad beter presteren dan een qua beginniveau vergelijkbare
leerling van wie de docent geen bijzondere prestaties verwacht. Dat komt, omdat de
verwachtingen van de docent op allerlei subtiele en minder subtiele manieren aan de
leerling kenbaar worden gemaakt, waardoor de leerling zich op zijn of haar beurt weer naar
de docentverwachtingen gaat gedragen. Hiermee is de cirkel van de self-fulfilling prophecy
rond.
Rosenthal en Jacobson vertelden aan achttien docenten van een ‘primary school’
(basisschool) dat bepaalde leerlingen, twintig procent van het totaal, op grond van een
zojuist afgenomen intelligentietest in het komende schooljaar grote vorderingen zouden
maken. In werkelijkheid waren die leerlingen op grond van toeval aangewezen. Op grond
van de resultaten constateerden de onderzoekers dat er sprake was van een significant
verwachtingseffect: Gemiddeld steeg het IQ van de ‘bijzondere’  leerlingen sterker dan dat
van een controlegroep. Op deze conclusie is naderhand sterke kritiek gekomen:
Bijvoorbeeld wisten de docenten zich na afloop van het onderzoek maar een kwart van de
‘bijzondere’  leerlingen te herinneren (Krug, 1985). Deze kritiek kan echter worden
weerlegd door een nauwkeurige beschouwing van wat het begrip ‘self-fulfilling prophecy’
inhoudt: Het is immers alleen maar nodig dat de docenten in het begin van het schooljaar
weten welke leerlingen als ‘begaafd’  worden beschouwd, zodat zij die leerlingen
dienovereenkomstig beginnen te behandelen, waarop de leerling zich volgens die
verwachting begint te gedragen, waarop de docent weer wordt bevestigd in zijn
verwachtingen, enzovoorts. Wanneer deze wederzijds bevestigende docent-leerling
interactie eenmaal in gang is gezet houdt deze zichzelf dus in stand, hetgeen precies de
betekenis is van de term ‘self-fulfilling prophecy’ . Toegepast op het onderwijs in de
natuurkunde houdt dat in, dat de reden waarom de docent aanvankelijk denkt dat een
leerling ‘goed’  is in natuurkunde er niet toe doet: Of dat nu de sekse van de leerling is, de
uitkomst van een intelligentietest, of anderszins. Dat de docent de oorspronkelijke
aanleiding voor zijn of haar visie op de leerling vergeten is, doet er dus ook niet toe.

Krug (1985) acht het op grond de resultaten van zijn eigen onderzoek in verschillende typen
van lager en voortgezet onderwijs in het voormalige West-Duitsland niet uitgesloten dat
verwachtingseffecten bestaan. Verwachtingseffecten leveren echter volgens hem maar een
geringe bijdrage aan cognitieve en affectieve uitkomsten bij leerlingen. Veel groter acht hij
de invloed van het aantal succeservaringen: Leerlingen bij docenten die soepel
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beoordeelden, haalden gedurende het jaar van zijn onderzoek een grotere leerwinst op onaf-
hankelijke wiskundetoetsen dan leerlingen bij docenten die streng beoordeelden. Bovendien
hadden de soepel beoordeelde leerlingen aan het eind van het schooljaar minder last van
schoolangst, waren ze meer geïnteresseerd en hadden een hogere inschatting van eigen
kunnen. Uit retrospectieve interviews met leerlingen bleek bovendien, dat wanneer de
docent de prestaties van de leerling laag inschatte en dat ook door de betreffende leerling
als zodanig werd ervaren (op grond van het idee minder aandacht te krijgen, over het hoofd
te worden gezien, geen antwoord op vragen te krijgen), dit het effect had van óf afhaken óf
zich extra willen bewijzen (Krug, 1985; zie ook Marshall & Weinstein, 1984). Het eerste is
in overeenstemming met het concept van self-fulfilling prophecy, het laatste is tegengesteld
aan wat op grond van self-fulfilling prophecy kan worden verwacht. De bevindingen van
Krug zijn helaas niet uitgesplitst naar sekse. Het is bijvoorbeeld aannemelijk dat juist
meisjes die door de docent worden genegeerd bij een ‘mannenvak’ , afhaken, terwijl juist
jongens die bij een ‘mannenvak’  worden genegeerd, zich daartegen verzetten en aandacht
gaan eisen (zie bijvoorbeeld Spender, 1982).

Bij ‘beoordeling’  in het onderwijs denkt men meestal aan beoordeling en waardering van
cognitieve vaardigheden, maar vanuit emancipatoire hoek is er op gewezen dat ook sociale
vaardigheden expliciet moeten worden gewaardeerd (Bentley & Watts, 1987; Hildebrand,
1989). Dat geeft leerlingen die sterk zijn in die vaardigheden, waaronder veel meisjes, meer
kans op succeservaringen (Rennie, 1988). Ook met het oog op het later functioneren in het
beroep worden zogeheten sociaal-normatieve kwalificaties als sociale vaardigheden,
netheid, taalvaardigheid en motivatie door werkgevers voor alle werknemers van groot
belang geacht (Verijdt, Koolen & Hovels, 1981; van Duppen & Tilburg, 1986). Dat wil
overigens niet zeggen dat werkgevers daarmee een emancipatoir doel voor ogen staat.
Werkgevers denken waarschijnlijk in de eerste plaats aan het imago van het bedrijf en aan
de klantenbinding, die beide niet gebaat zijn bij sociaal onhandig gedrag van werknemers.

Aanbevelingen:
De docent geeft jongens en meisjes even vaak dezelfde beloning en straf, aandacht en
persoonlijke erkenning; de docent reflecteert op de eigen feedbackgedragingen,
attributiepatronen, criteria voor succes en stelt die zonodig bij

• Meisjes en jongens gelijkelijk prijzen voor zowel werk als gedrag. Meisjes en jongens
 voor hetzelfde vergrijp dezelfde straf geven.
• Jongens en meisjes even veel en even goede aandacht geven; voor meisjes en jongens
 even goed bereikbaar zijn voor hulp; meisjes en jongens even vaak aankijken en laten
 merken dat zij worden gezien.
• Docenten moeten bij zichzelf nagaan hoe zij de tijd verdelen over meisjes en jongens;
 zij moeten een gelijke tijdverdeling over de seksen nastreven.
• Gelijke waardering tonen voor verschillende soorten ‘succes’ , dat wil zeggen naast
 cognitieve vaardigheid ook sociale vaardigheid erkennen als belangrijk.
• Zich bewust worden van en kritisch staan ten opzichte van de eigen verwachtingen
 tegenover jongens en meisjes; nagaan in hoeverre de neiging bestaat om slechte
 resultaten van meisjes toe te schrijven aan gebrek aan begaafdheid en slechte resultaten
 van jongens aan gebrek aan inzet.
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l. Gelij ke behandeling in de keuzebegeleiding
Wanneer alleen voorgaande prestaties, zoals bijvoorbeeld rapportcijfers, een rol zouden
mogen spelen bij het adviseren over het al dan niet kiezen van wiskunde, dan zouden 83
procent van de MAVO-wiskundedocenten een adviseringstendens ten ongunste van meisjes
vertonen. Dat wil zeggen dat bij een bepaald gemiddeld rapportcijfer, meisjes bij die
docenten iets minder kans hebben op een positief advies dan jongens (Kuyper & Meulen- -
beld, 1988). Uit gegevens over de keuzeadviezen in het VWO uit 1983 is gebleken, dat het
laagste rapportcijfer waarbij natuurkunde door de docent vaker werd aan- dan afgeraden aan
leerlingen die het vak hadden gekozen, voor meisjes een zeven bedroeg en voor jongens een
zes (Korving-den Engelse, 1983). 
Aan het strengere advies voor meisjes zou de al eerder genoemde seksespecifieke interpre-
tatie van een behaald resultaat ten grondslag kunnen liggen: Meisjes werken er hard voor en
zitten (dus) aan hun plafond, jongens kunnen in principe beter, als ze er maar harder voor
zouden werken (Alting, 1984).
Een tweede verklaring voor het voorzichtiger advies van de docent aan meisjes zou kunnen
liggen in het gepercipieerd belang van natuurkunde voor de leerling. In Engels onderzoek is
vastgesteld, dat docenten in natuurwetenschappelijke vakken het voor jongens gemiddeld
genomen belangrijker vinden dat zij natuurwetenschappelijke vakken volgen dan voor
meisjes (Goddard Spear, 1987). Op grond van publicaties over interventies in het kader van
de GASAT-conferenties  (GASAT = Girls And Science And Technology), concluderen
Parker en Rennie (1986), dat (impliciet) rolbevestigende opvattingen van docenten over het
belang van natuurkunde en techniek voor meisjes kunnen worden veranderd door middel
van (na)scholing.

Aanbevelingen:
De docent geeft meisjes en jongens evenveel en dezelfde informatie over de consequenties
van het al dan niet natuurkunde kiezen; de docent reflecteert op de eigen argumenten en
verwachtingen die een rol spelen bij keuzeadviezen, maakt deze expliciet en stelt deze
zonodig bij

• Er van overtuigd zijn dat natuurkunde even belangrijk is voor meisjes als voor jongens
 en dit laten blijken in de keuzeadvisering. Nagaan of seksespecifieke verwachtingen een
 rol spelen in de keuzeadviezen en de eigen argumenten bij de keuzeadvisering aan

jongens en meisjes expliciet formuleren en aan een kritische beschouwing onderwerpen.
• Jongens zowel als meisjes informeren over welke mogelijkheden voor vervolgopleiding
 en beroep ze afsluiten door geen natuurkunde in het pakket op te nemen; in de
 keuzeadvisering betrekken dat technisch geïnteresseerde meisjes de techniek niet op
 dezelfde vanzelfsprekende manier als hun terrein zien als jongens; voor alle leerlingen
 verplicht voorlichting over het al dan niet kiezen van exacte vakken.

2.3 De leer lingger ichte leeromgeving

Zoals eerder is vermeld in paragraaf 2.1, konden de in de literatuur gevonden aanbevelingen
voor de verbetering van de deelneming van meisjes aan wiskunde, natuurwetenschappelijke
vakken en techniek, worden onderverdeeld in aanbevelingen die zijn gericht op het
verminderen van de bestaande sekseongelijkheid en aanbevelingen die zijn gericht op het
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verbeteren van de leeromgeving voor alle leerlingen, maar die vaak worden genoemd in
verband met de deelneming van meisjes. De eerste groep van aanbevelingen is in paragraaf
2.2 al besproken. We vervolgen met de bespreking van de tweede groep, onder de noemer
‘Leerlinggerichte leeromgeving’ . Het betreft hier dus geen bespreking van de literatuur over
leerlinggerichte leeromgevingen in het algemeen, maar een bespreking van aspecten van
leerlinggerichte leeromgevingen waarvan gebleken is, of waarvan op grond van aanneme-
lijke argumenten verondersteld zou mogen worden, dat deze (ook) de deelneming van
meisjes bevorderen. 

Analoog aan paragraaf 2.2, vermelden we eerst de uitkomst van de classificering van de
aanbevelingen en lichten die vervolgens toe met een literatuurbespreking per categorie van
aanbevelingen.
De uitkomst van de classificering van de aanbevelingen onder de noemer ‘de
leerlinggerichte leeromgeving’  is samengevat in tabel 2-2, waarin te zien valt dat de
probleemgebieden (horizontale as) waarop de aanbevelingen zijn gericht, in vier klassen
kunnen worden ingedeeld:
• De leeromgeving is (te) competitief: Competitiviteit.
• De leeromgeving houdt geen rekening met verschillen tussen individuen: Uniformiteit.
• De leeromgeving biedt te weinig houvast voor leerlingen: Gebrek aan structuur.
• De leeromgeving is weinig aantrekkelijk ingericht: Niet esthetisch.

De aanbevolen handelingen van de docent om genoemde problemen te bestrijden, konden in
twee groepen worden ingedeeld, te weten:
1. Verbeteren van het klasklimaat. Het klasklimaat kan worden opgevat als de resultante
 van de interacties tussen leerlingen onderling, dyadische docent-leerling interacties en
 docent-klas interacties.
2. Verbeteren van het operationeel curriculum, gedefinieerd als datgene wat er feitelijk
 gebeurt in de les wat betreft de overdracht van de leerstof.

Zowel de definities van het ‘Klasklimaat’  die van het begrip ‘Feitelijk Curriculum’  zijn
ontleend aan het werk van respectievelijk Fraser en zijn medewerkers en dat van Goodlad
en zijn medewerkers (Fraser, 1989; Goodlad, Klein & Tye, 1979).

zie besprekingqon.v.t.
Operationeel
Curriculum

n.v.t.pnmKlasklimaat

Niet Esthetisch
Gebrek aan
StructuurUniformiteitCompetitiviteit

          Probleem:
Aanpak 
docent m.b.t.

Tabel 2-2 
Schema van aanbevelingen voor een leerlinggerichte leeromgeving

In tabel 2-2 zijn niet alle cellen gevuld. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om te spreken van
een competitief curriculum, tenzij men daar wellicht een bijzonder veeleisend curriculum
mee bedoelt, conform één van de Engelstalige betekenissen van ‘competetive’ . De
Nederlandse taal kent deze betekenis echter niet. Men kan weer wel spreken van
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competitieve interacties tussen leerlingen, hetgeen valt onder ‘Klasklimaat’ . Een qua
moeilijkheidsgraad het niveau van de meeste leerlingen te boven gaande, te ‘competitive’
curriculum, valt onder de noemer ‘Gebrek aan structuur in het curriculum’  (cel q in tabel
2-2). Het heeft ook geen zin om te spreken van een ‘Esthetisch’  klasklimaat, of een
esthetische sfeer, maar wel van een esthetisch, mooi, aantrekkelijk, ingericht klaslokaal voor
natuurkunde, of van een fraai, leuk, visueel aantrekkelijk geïllustreerd leerboek, wat dan
onder de noemer ‘Operationeel curriculum’  zou komen te vallen. Dat laatste wordt verderop
in deze paragraaf besproken.

In de aanbevelingen onder de noemer ‘Leeromgeving’  ligt de nadruk op onderwijsvernieu-
wingen die behalve in het algemeen, óók vanuit een emancipatoir perspectief gewenst zijn.
Zij kunnen globaal worden omschreven als ‘ leerlinggericht’ . Of, zoals Rennie (1988) het
formuleert: “…we are not attempting to design a separate curriculum for girls, rather we are
simply attempting to establish better teaching practices, and that will be beneficial for both
girls and boys.”  Desalniettemin komen ook Rennie’s aanbevelingen voort uit de
constatering dat het bestaande onderwijs in exacte vakken en techniek niet voldoende
rekening houdt met de behoeften van meisjes.
In de aanbevelingen voor de verbetering van de leeromgeving staat de aard van het
onderwijs in de natuurkunde zelf ter discussie. Het ‘probleem’ kan worden geformuleerd als
volgt: Het traditionele onderwijs in de natuurkunde is in te sterke mate opgebouwd rond de
abstracte kennisresultaten (begrippen, formules, modellen en theorieën) van de academi-
sche discipline. Het cognitieve, historische en vooral het sociale proces van kennisconstruc-
tie wordt verwaarloosd (vgl. Joling, ten Voorde & Verdonk, 1990). Dat leidt bij veel
leerlingen tot onzekerheid over de waarde van de reeds aanwezige eigen kennis en vaardig-
heden, tot leerstrategieën als uit het hoofd leren (Joling et al., 1990), tot afhankelijkheid van
autoriteiten (de docent en/of het leerboek, Belenky et al., 1986) en tot het idee dat natuur-
kunde een van mensen losstaande ‘body of knowledge’  is (Man in’ t Veld & Alting, 1990). 

Omdat jongens doorgaans meer aan natuurkunde gerelateerde buitenschoolse ervaring
hebben dan meisjes, een grotere druk ondervinden om dat vak te kiezen en aan hogere
verwachtingen worden blootgesteld om te presteren, zullen zij minder snel dan meisjes
afhaken. Het afhaken van meisjes bij natuurkunde legt dan ook eerder de tekortkomingen
van het onderwijs in de natuurkunde bloot, óók voor jongens, dan dat meisjes de
‘verkeerde’  keuzen zouden maken, aldus diverse emancipatie-onderzoekers (zie voor een
overzicht van Nederlands onderzoek op het gebied van onderwijsemancipatie ten Dam, van
Eck & Volman, 1992). 

In het schema in tabel 2-2 zijn de cellen onder ‘niet esthetisch’  niet ingevuld, aangezien dat
op het klasklimaat niet van toepassing is en bij de invulling van het curriculum doorgaans
betrekking heeft op de inrichting van het klaslokaal. Op dat laatste kunnen docenten vaak
weinig invloed uitoefenen, omdat zij geen eigen klaslokaal hebben en/of het klaslokaal
moeten delen met andere docenten. Waar van toepassing, komen esthetische aspecten wel
aan de orde onder cel o in tabel 2-2, het rekening houden met verschillen tussen leerlingen
in de behandeling van de leerstof.
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2.3.1 Probleemgebied 4: Het creëren van een leer lingger ichte leeromgeving
De aanbevelingen voor een voor meisjes en jongens gunstige leeromgeving schetsen een
beeld van een leeromgeving waarin:
• De reeds aanwezige kennis en vaardigheden van individuele leerlingen gewaardeerd en
 worden ingezet op zo’n manier, dat andere leerlingen zich daar niet minderwaardig door
 gaan voelen.
• De leer- en ontwikkelingsbehoeften van individuele leerlingen worden gediagnostiseerd
 en aangrijpingspunt zijn voor het leerproces.
• Leerlingen zich veilig voelen en zeker van zichzelf omdat ze weten wat er qua prestaties
 en gedrag van hen wordt verwacht en ze het idee hebben daar ook aan te kunnen
 voldoen.

In een dergelijke leeromgeving, zo is de verwachting, ontwikkelen leerlingen een realistisch
en positief beeld van hun capaciteiten voor het vak. Individuele verschillen worden door de
docent gewaardeerd en benut, opdat leerlingen van elkaar leren in plaats van zich tegen
elkaar af te zetten. Coöperatieve en geïndividualiseerde instructiestrategieën en variatie in
het aanbod en in de beoordelingsstrategieën (Marshall & Weinstein, 1984; Rennie, 1988;
Eccles, ca 1990), vergezeld van een duidelijke structuur in aanbod en interactiepatronen
(Man in ‘ t Veld, Jörg & Wubbels, 1990; Jorde, 1990; Eijkelhof & Driver, 1990) zijn
daartoe de instrumenten. Wat wel talent, begaafdheid, aanleg, of inzicht wordt genoemd,
kan niet worden opgevat als een onveranderlijke eigenschap, maar als iets dat vele kanten
heeft (multi-dimensioneel is) en tot ontwikkeling kan worden gebracht (instrumenteel-
incrementeel is) (Marshall & Weinstein, 1984). De docent moet die visie op begaafdheid
delen én in staat zijn, zowel qua deskundigheid als faciliteiten, om het onderwijs optimaal in
te richten voor verschillende typen leerlingen. Dat laatste was, althans in 1999, nog niet
voldoende gerealiseerd, zoals uit de in hoofdstuk 1 besproken evaluatie van de Basis-
vorming door de inspectie van het onderwijs blijkt.
In onderzoek op Amerikaanse ‘ junior high schools’  tijdens lessen in natuurwetenschap en
wiskunde, is gevonden dat vooral meisjes baat hebben bij een meer individueel/persoon-
lijke, gevarieerde, gestructureerde en niet-competitieve benadering, maar dat het voor
jongens niet zoveel uit lijkt maken (Eccles & Blumenfeld, 1985b; Eccles, ca 1990; Beyer,
1991). Dat hoeft overigens nog niet te betekenen dat de bestaande praktijk voor jongens
optimaal zou zijn. Jongens ondervinden vaak een druk om hoe dan ook natuurkunde te
kiezen, ongeacht het soort onderwijs dat ze krijgen. 

De aanbevelingen richten zich vooral op:
m. Het vermijden van een competitiesfeer.
n. Het creëren van een klasklimaat waarin rekening wordt gehouden met verschillen tussen
 leerlingen.
o. In de behandeling van de leerstof rekening houden met verschillen tussen leerlingen.
p. Orde en structuur in het klasklimaat.
q. Structuur en duidelijkheid in de leerstof

m. K lasklimaat niet-competitief: Het vermijden van een competitiesfeer
Meisjes geven vaak de voorkeur aan een coöperatieve leeromgeving in plaats van een
competitieve (onder andere Rennie, 1988; Eccles & Blumenfeld, 1985; Eccles, ca 1990).
Uit onderzoek is gebleken, dat coöperatieve instructiemethoden en wijzen van beoordeling
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waarin leerlingen niet op normatieve wijze met elkaar worden vergeleken, op hun beurt
weer intrinsieke motivatie, een positief zelfbeeld en zelfgericht leren bevorderen (Brophy,
geciteerd in Rennie, 1988; Marshall & Weinstein, 1984; Kahle, 1992). Fennema en
Petersen hanteren het concept ‘Autonoom leergedrag’  als voorwaarde voor het met succes
kunnen uitvoeren van complexe leertaken, en Kelly observeerde, dat het tot in detail willen
voorbereiden van een proef door veel meisjes, een vlucht kan zijn voor het nemen van
risico, dat wil zeggen een uiting van faalangst (Fennema & Petersen, 1985; Kelly, 1987c).
Volgens weer andere auteurs is die faalangst een gevolg van het feit dat meisjes gemiddeld
minder buitenschoolse aan natuurkunde gerelateerde hands-on ervaring hebben dan jongens,
hetgeen in een competitief, door jongens overheerst klasklimaat, leidt tot het vermijden van
risico (op fouten) en op zijn beurt weer tot minder effectieve, persoonlijk bevredigende en
zelfvertrouwen bevorderende leerervaringen.
In de aanbevelingen wordt het zowel voor meisjes als voor jongens belangrijk gevonden om
niet te sterk de nadruk te leggen op competitie, en naast klassikale en individuele werkvor-
men ook regelmatig gebruik te maken van werkvormen waarin leerlingen op constructieve
wijze leren samenwerken. 

Aanbevelingen:
Het groepsproces wordt gekenmerkt door constructieve samenwerking en flexibiliteit

• Gelegenheid bieden om informeel samen te werken; variatie bieden in groepe-
ringsvormen, qua omvang, samenstelling naar sekse, niveau etc.. 

• In groepswerk bevorderen van groepscohesie, tolerantie en conflictoplossingsvaard-
digheden en goede samenwerking.

• Alert zijn dat niet steeds dezelfde leerlingen de beste materialen en apparatuur pakken,
 onderhandelen van taken en activiteiten, activiteiten laten wisselen.
• Delen van macht en gelegenheid bieden tot ontwikkeling van onafhankelijkheid.
• Ontmoedigen van een competitiesfeer, niet toestaan dat leerlingen elkaar uitlachen,
 voorkomen dat enthousiaste en weetgierige leerlingen alle aandacht opeisen, zonodig
 zeer breedsprakige leerlingen onderbreken ten behoeve van andere leerlingen.

n. Rekening houden met verschillen tussen individuen in het klasklimaat
De nadruk leggen op cijfers en het enige juiste antwoord, bevordert een klimaat waarin
competitie optreedt (Rennie, 1988; Eccles, ca 1990) en waarin leerlingen die aanvankelijk
moeite hebben met de leerstof, ontmoedigd en onzeker raken, nog meer achterop raken en
uiteindelijk afhaken (zie ook Jörg et al., 1990). Marshall & Weinstein (1984) spreken in dit
verband van vergelijkende beoordeling, die het sterkst wordt bevorderd door convergente
taken, dat wil zeggen taken met maar één ‘goed’  eindproduct, die door alle leerlingen in
dezelfde volgorde en in dezelfde tijd moeten worden uitgevoerd. Divergente taken, met
meer dan één ‘goed’  eindproduct, waarbij leerlingen in hun eigen tempo aan verschillende
onderwerpen kunnen werken, gaan het ontstaan van een competitiesfeer tegen.
Uit onderzoek in Nederland is gebleken, dat de toetspraktijk in het voortgezet onderwijs
nog erg traditioneel is. Kremers (in Straathof, 1985) spreekt in dit verband van een
‘afvalrace’ . Hij stelt, dat de evaluatiepraktijk achtergebleven is bij andere onderwijs-
vernieuwingen en dat de oorzaak daarvan mogelijk gelegen is in de tijdsdruk waaronder de
docent moet werken en het strakke keurslijf van verplichte leerstof per jaar. Het onderwijs
in de natuurkunde in de eerste fase van het voortgezet onderwijs was ook aan het begin van
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de jaren 1990 nog weinig gedifferentieerd (Kuiper & Alting, 1990) en de basisvorming
heeft daar geen verandering in kunnen brengen, hoogstwaarschijnlijk om dezelfde reden die
Kremers in 1985 al noemde voor het toenmalige onderwijs: De overladenheid van het
programma, dat in de basisvorming vijftien vakken telt. De herziene kerndoelen voor 1998
en daarna moesten onder andere de geconstateerde overladenheid bijsturen door middel van
betere afstemming tussen en integratie van vakken, maar uit de inspectie-evaluatie in 1999
bleek al, dat dat laatste op de meeste scholen waarschijnlijk ook tegenwoordig nog niet is
gerealiseerd.
De bestaande toets- en onderwijspraktijk bevorderen naast een competitiesfeer ook het
beeld van natuurkunde als een statische ‘body of knowledge’  die buiten de belevingswereld
van ‘gewone mensen’ , waaronder leerlingen, staat (onder andere Man in ‘ t Veld & Alting
1990) en waarvoor je een bolleboos moet zijn om het echt goed te kunnen begrijpen. 

Aanbevelingen:
Beoordelingen worden gekenmerkt door waardering van ook andere dan cognitieve
vaardigheden en individualisering in de evaluatiestrategieën

• Bevestigen wat leerlingen goéd doen; vooruitgang van de leerling beoordelen vanuit de
 beginsituatie, c.q. diagnostisch beoordelen; aangeven wat in een niet geheel juiste
 gedachtengang wél goed is; capaciteiten zien als iets wat kan worden ontwikkeld in
 plaats van als vaststaand gegeven; beoordelingsmethoden die begripsvórming belonen in
 plaats van alleen het goede antwoord; laten zien dat men het als docent ook niet altijd
 zeker weet.
• Niet de nadruk leggen op cijfergeving, vooral in het begin van het leerjaar geen
 onvoldoendes geven.
• Variatie aanbrengen in de wijze waarop wordt beoordeeld en wat er wordt beoordeeld;
 sociale vaardigheden van leerlingen waarderen; leerlingen betrekken bij het nakijken
 van proefwerken; waarde hechten aan verbale kwaliteiten van leerlingen; inbreng van de
 eigen ervaringen, interessen en begrippen van leerlingen waarderen.
• Als de groep onvoldoende resultaten heeft, geen klassikale herhaling van de leerstof
 maar gedifferentieerde.

o. Rekening houden met verschillen tussen individuen in het cur r iculum
Onderzoek naar de seksespecifieke waardering van vakinhouden is in Nederland en elders
vooral verricht vanuit een vakdidactische invalshoek en als onderdeel van interventie-
projecten op het terrein van exacte vakken en techniek (Weltner et al., 1980; de Leeuw,
1986; Smail, 1984; Jörg, 1985). Daarbij is komen vast te staan dat meisjes, méér dan
jongens, geïnteresseerd zijn in de ethische, esthetische en toepassingsgerichte contexten
waarin natuurkunde een rol speelt (onder andere de Leeuw, 1987; Sjøberg & Imsen, 1987;
Smail, 1984; Ormerod, 1981, 1983; Hoffmann & Lehrke, 1989). Als deze aspecten in het
curriculum worden geïntegreerd, blijken ook jongens het vaak interessanter te gaan vinden
(onder andere De Leeuw, 1986). Een naar inhoud, contexten en werkvormen gevarieerd
aanbod, dat tegemoet komt aan uiteenlopende interessen en leerstijlen (Rennie, 1988),
wordt dan ook het meest motiverend geacht voor alle leerlingen, meisjes en jongens. 
In internationaal vergelijkend onderzoek naar prestaties in wiskunde en natuurweten-
schappen (TIMSS = Third International Mathematics and Science Study), werd voor het
eerst ook een toets afgenomen die praktische vaardigheden meet in wiskunde en natuur-
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wetenschappelijke vakken. Op vier van de twaalf taken deden meisjes in het tweede leerjaar
van het VBO/MAVO het (iets) beter dan de jongens; op zeven van de twaalf taken deden de
jongens in het tweede leerjaar van het VBO/MAVO het (iets) beter dan de meisjes en op
één taak was de correctscore voor meisjes en jongens gelijk (Kuiper, Bos & Plomp, 1997).
Overigens waren de sekseverschillen tussen leerlingen in het tweede leerjaar VBO/MAVO
slechts bij twee taken significant en ten voordele van jongens: Een taak met batterijen en
een taak over het meten van verschillen in de hartslag voor en na inspanning. Bij de batterij-
taak zouden sekseverschillen in buitenschoolse ervaring zeker een rol gespeeld kunnen
hebben. Bij de hartslagtaak, die overigens zowel door jongens als meisjes vrij matig was
gemaakt, zou de wat lastiger te meten hogere hartslagfrequentie van meisjes, alsmede de
‘mannelijke’  associatie met fitness en sport, een rol gespeeld kunnen hebben.

Aanbevelingen:
Gevarieerde, aantrekkelijke, relevante en herkenbare onderwerpen waarbinnen de
natuurkunde wordt behandeld

• Toepassingen van natuurkunde centraal stellen; van te voren aangeven wat het nut en
 mogelijke toepassingen van de te behandelen leerstof zijn voor de leerlingen, de
 maatschappij en in de lokale context. 
• Beroepsperspectieven integreren in de lessen; werkzaamheden van verschillende
 vakmensen aan de orde stellen; laten zien dat ook natuurkundigen en technici vaak
 moeten samenwerken en in groepsverband werken.
• Uitgaan van de leef- en belevingswereld van de leerlingen in plaats van nadruk leggen
 op formules en symbolen (onder andere weersveranderingen, verkeer, natuurverschijn-

selen); gebruik maken van ervaringen van leerlingen en praktische toepassingen die zij
 kennen, zoals opdrachten die met huiselijke klussen te maken hebben: stekker aanzetten,
 de fiets, elektrische apparatuur. 
• Aandacht voor ethische aspecten en vragen waar waardeoordelen bij betrokken zijn: de
 relatie van de leerstof met zorg voor mensen, de omgeving en veiligheid; de
 beïnvloeding van de leefwereld van leerlingen door ontwikkelingen in de natuurkunde;
 negatieve en positieve kanten van natuurkunde aan de orde stellen (kernwapens versus
 gemak en plezier van uitvindingen als telefoon, tv etc.); laten zien dat natuurkundigen en
 technici het soms ook niet met elkaar eens zijn.
• Aandacht voor de natuurkundige aspecten in menselijk en dierlijk leven, zoals
 gezondheid, voeding, het menselijk lichaam, het oog, het oor.
• Esthetische en creatieve elementen in het curriculum opnemen, zoals muziek en
 muziekinstrumenten bij geluid en kleuren bij optica; mooie natuurverschijnselen
 behandelen; laten zien dat voor ontwikkelingen in natuurkunde en techniek ook creativi-

teit nodig is.
• Laten zien dat natuurkunde mensenwerk is, door ruimte te maken voor subjectieve en
 persoonlijke beschrijvingen van wetenschap en aandacht te geven aan de geschiedenis
 van natuurkunde.

Aanbevelingen:
Variatie aan werkvormen waarin cognitieve, praktische en sociale vaardigheden en kennis
worden gebruikt en ontwikkeld
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• Gebruik óók een praktische en concrete benadering van de leerstof (naast en als
 startpunt voor een meer formele benadering), bijvoorbeeld in de introductie van nieuwe
 leerstof en door middel van demonstraties, leerlingproeven en practicumproefwerken,
 doen van onderzoekjes, modellen bouwen.  
• Oók werkvormen en opdrachten waarin relationele en verbale vaardigheden worden
 ontwikkeld: werken in groepen, leerlingpresentaties, creatief schrijven, drama, discussie.
• Excursies, bijvoorbeeld naar een MTS.
• Afwisseling in manieren van lesgeven, bijvoorbeeld audiovisuele middelen gebruiken,
 of teamteaching.

p. Een duidelij k gestructureerd klasklimaat
In een klasklimaat waarin de gedragsregels voor iedereen duidelijk zijn en worden
aanvaard, wordt voorkomen dat een bepaalde groep leerlingen zich kan profileren ten koste
van anderen. Zo’n ‘bevoorrechte’  groep kan bestaan uit de goede presteerders, uit de
leerlingen die vooraan zitten, uit de ordeverstoorders, enzovoorts. Onderzoek heeft laten
zien, dat vooral goed-presterende jongens tot de ‘ favorieten’  in de natuurkundeles behoren
en ook, dat de veel aandacht eisende ordeverstoorders meestal jongens zijn (onder andere
Tobin, 1988; Spender, 1982). Eccles en haar medewerkers (1985b, 1986, ca 1990)
vergeleken klassen waarin meisjes een veel negatiever attitude en zelfbeeld hadden dan
jongens ten aanzien van wiskunde met klassen waarin er geen sekseveschillen waren. De
klassen zonder sekseverschillen waren ordelijker en zakelijker en werden gekarakteriseerd
door een groter aantal dyadische docent-leerling interacties en minder klassikale kennis-
overdracht. De docenten in deze klassen zorgden er ook voor dat elke leerling evenveel
aandacht kreeg in de vorm van beurten of uitleg en lieten dat niet over aan de meest
opvallende leerlingen. In een dergelijke docent herkennen we de pro-actieve docent van
Brophy en Good (1974). 
Randall (1985) constateerde dat meisjes die in kleine groepen onderwijs in de techniek
volgden (Craft, Design & Technology) meer aandacht vroegen en kregen van de docent dan
jongens en ook meer vragen stelden dan in de klassikale theorielessen, waar het patroon
andersom was. Randall veronderstelt dat meisjes, uit angst om af te gaan, hun vragen niet
‘en plein public’  durven te stellen, maar hun kans grijpen als ze dat onder vier ogen konden
doen. 
De aanbevelingen voor een beter klasklimaat betreffen manieren waarop een eerlijke
aandachtsverdeling en inzicht in de individuele behoeften van leerlingen kan worden
verkregen.

Aanbevelingen:
Duidelijkheid, consistentie en ondersteuning door de docent in de organisatie van de lessen

• Duidelijke regels; adequate organisatiestrategieën die leerlingen bij de les betrokken
 houden; goede orde en lesorganisatie.
• Consistentie in belonen en straffen; eerlijke tijdverdeling over individuele leerlingen; bij
 beurten op het rijtje afgaan, alfabetisch of jongens en meisjes afwisselend. Docenten die
 niet willen dat leerlingen van te voren weten wanneer ze aan beurt zijn, zullen het beur- 

ten geven zo moeten organiseren dat ‘strategievorming’  bij leerlingen wordt voorkomen.
• Vooruit vertellen wat er gaat gebeuren en wat er zal worden behandeld; veel
 ondersteuning geven.
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• Namen van de leerlingen kennen; geen/weinig vragen stellen aan de klas als geheel;
 zoveel mogelijk contact met individuele leerlingen bij practicum.

q. Structuur  in het operationeel cur r iculum
Op grond van interviews met 24 meisjes in de onderbouw van MAVO en HAVO consta-
teren Man in ‘ t Veld et al. (1990) dat het ‘moeilijk’  vinden van natuurkunde een grote
barrière vormt voor de meisjes. De meisjes uiten vaak behoefte aan duidelijke instructie van
de kant van de docent en een goed gestructureerd leerboek. Meisjes zouden daar meer
afhankelijk van zijn dan jongens aangezien jongens een gebrekkige instructie kunnen
compenseren met hun grotere buitenschoolse ervaring met aan natuurkunde gerelateerde
activiteiten. Natuurkunde heeft zowel bij jongens als meisjes de reputatie een moeilijk vak
te zijn. Vooral meisjes vinden natuurkunde het moeilijkste vak op school. De redenen dat
leerlingen natuurkunde moeilijk vinden zouden kunnen worden gevonden in een slechte
afstemming van de leerstof op hun beginniveau, achterstanden van met name meisjes op
praktisch gebied, een te hoog tempo en een gebrekkig inzicht in de samenhang en relevantie
van de leerstof. Wanneer de reputatie van natuurkunde als ‘moeilijk’  het vak al vooruit
gesneld is, is een zorgvuldige start des te belangrijker. 

Aanbevelingen:
Continuïteit en samenhang en een duidelijke, geleidelijke, bij het niveau van individuele
leerlingen passende opbouw van de leerstof

• De moeilijkheidsgraad moet passen bij het niveau van de leerlingen en geleidelijk
 worden opgebouwd; open en gesloten opdrachten aanbieden in practicum en theorie.
• Duidelijke structuur aanbrengen in leerstof, opdrachten en lesmateriaal; gelijke verde-
 ling van materiaal; duidelijke uitleg geven; continuïteit en samenhang in het onderwijs.
• Mogelijkheid bieden tot remediëring van geringere buitenschoolse ervaring; elke
 leerling voldoende tijd bieden om op gang te komen bij practicum; nieuwe apparaten
 eerst demonstreren, toelichten en laten oefenen; proefwerken laten voorafgaan door een
 oefengelegenheid.
• De boodschap ‘natuurkunde is moeilijk’  vermijden; geen voedsel geven aan het
 vooroordeel dat voor natuurkunde een ‘knobbel’  nodig is; laten zien dat ook
 wetenschappers moeite moeten doen om iets te begrijpen en dat ook grote
 natuurkundigen fouten kunnen maken.
• Leerlingen ook zelf hun activiteiten laten plannen en uitvoeren; werken naar concrete
 eindproducten (van practicum of project); praktisch werk bieden met mogelijkheden
 voor persoonlijk en zelfgestuurd leren; gelegenheid bieden voor individueel werk;
 succeservaringen op verschillende terreinen mogelijk maken.

2.4. Samenvatting en discussie

In dit hoofdstuk is op grond van vele op onderzoeksresultaten gebaseerde aanbevelingen
een beeld geschetst van onderwijs in de natuurkunde, waarvan zou mogen worden verwacht,
dat dit voor meisjes tot gunstige resultaten leidt, in de zin van een hogere waardering en een
meer frequente keuze voor natuurkunde. Beschreven is hoe docenten natuurkunde de
kerndimensies ‘Probleembewust handelen’  en ‘Leerlinggericht onderwijs’  in hun lessen
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zouden kunnen uitwerken, aan de hand van de met een stip aangeduide concrete
aanbevelingen.
De aanbevelingen betreffen zowel de inhoud van het onderwijs en de daarmee samengaande
vakdidactische aanpak van de docent als de manier waarop docent en leerlingen met elkaar
omgaan en het hiermee samenhangende klasklimaat. Ook zijn er aanbevelingen voor de
verbetering van de interacties tussen docent en individuele leerlingen, in het bijzonder de
interpretaties van en de verwachtingen omtrent prestaties van meisjes en jongens en de
begeleiding bij het maken van de keuze al dan niet natuurkunde.

Terugkomend op de onderzoeksvragen aan het begin van dit hoofdstuk:
1a. Wat is er al bekend over kenmerken van onderwijs in de natuurkunde, die gunstig zijn
 voor meisjes en waarop de docent invloed uit kan oefenen? 
1b. Is het mogelijk om op grond van eerder onderzoek, beschrijvingen van praktijkerva-

ringen en theorie, een samenhangend beeld te schetsen van het gewenste onderwijs in de
 natuurkunde voor meisjes?,
kan worden geconcludeerd, dat vraag 1a in paragrafen 2.2 en 2.3 beantwoord is met behulp
van de bestudeerde literatuur.

In verband met vraag 1b kunnen we ons afvragen of we nu met de set van aanbevelingen te
maken hebben met een samenhangende en volledige ‘assemblage’  van goed onderwijs in de
natuurkunde aan meisjes. Die vraag kan niet vanzelfsprekend bevestigend worden
beantwoord. In hoofdstuk 3 zal daarom worden geprobeerd om de beschrijving van de
(kandidaat) Ideal State te plaatsen in een onderzoeksperspectief, met behulp van begrippen
uit de instructietheorie. In hoofdstuk 3 komt ook aan de orde in hoeverre we vanuit een
theoretisch perspectief te maken hebben met een volledige beschrijving van een Ideal State
volgens Kahle, alsook wat er bekend is over de effecten van dergelijk onderwijs.
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Hoofdstuk 3
Goed onderwijs in de natuurkunde aan meisjes: Theoretisch perspectief

In hoofdstuk 2 is, op grond van een zo volledig mogelijke verzameling van in de literatuur
tot 1990 gedane aanbevelingen, gepoogd een overzichtelijke beschrijving te geven van wat
de natuurkundedocent zou kunnen doen dat naar verwachting een positieve invloed
uitoefent op de deelneming van meisjes aan het onderwijs in de natuurkunde. De aanbeve-
lingen waaruit de Ideal State is opgebouwd, mogen niet tegen elkaar ingaan. Dat wil
zeggen: Wanneer een docent alle aanbevelingen op de juiste manier zou toepassen, zou
sprake moeten zijn van een Ideal State, ofwel een ideaal onderwijsproces, voor meisjes. Er
is dan geen sprake meer van seksespecifieke belemmeringen in het onderwijs in de
natuurkunde die meisjes beletten om natuurkunde te kiezen en er wordt tegenwicht geboden
aan seksespecifieke belemmeringen buiten het onderwijs. De implicatie van niet tegen-
strijdige aanbevelingen wordt in dit hoofdstuk onder de noemer ‘ Interne consistentie’  (van
de Ideal State) besproken. De ‘ ideale’  uitkomst zou zijn, dat (bijna) alle meisjes aan het
einde van het tweede leerjaar MAVO natuurkunde kiezen, tenzij ze het echt niet kunnen,
zoals dat ook voor jongens het geval is. 
Na de inleidende paragraaf 3.1, waarin gemaakte keuzen kort worden toegelicht, bespreekt
paragraaf 3.2 de interpretatie van het begrip Ideal State, waarna paragraven 3.3. en 3.4 de
Ideal State in een instructieheoretisch kader plaatsen. Daarmee wordt overigens niet
gepretendeerd dat de Ideal State al zou voldoen aan de eisen voor een instructietheorie. In
paragrafen 3.5 tot en met 3.7 worden het theoretische keuzenmodel van Eccles en diverse
overwegend exploratieve onderwijskundige modellen gebruikt om tot een onderzoeksmodel
te komen. In paragraaf 3.8 worden Reigeluth’s criteria voor een instructieheorie gebruikt
ter structurering van een bespreking van de kwaliteiten en beperkingen van de combinatie
Ideal State-onderzoeksmodel. Paragraaf 3.9 tenslotte, bevat een verdere uitwerking van de
onderzoeksvragen.
In dit hoofdstuk worden in het vervolg de begrippen ‘aanbevelingen’ , ‘maatregelen’  en
‘strategieën’  door elkaar gebruikt.

3.1 Toelichting op de gemaakte keuzen bij  de ontwikkeling van het theoretisch
perspectief

Bij de start van het onderzoek werd nog verwacht dat het mogelijk zou zijn om een
normatieve beschrijving te geven voor goed onderwijs in de natuurkunde aan meisjes, maar
later moest op die verwachting terug worden gekomen. Daarom wordt eerst in paragraaf 3.1
beschreven hoe de interpretatie van het begrip ‘ Ideal State’  zich in de loop van het
onderzoek heeft ontwikkeld.
Potentiële problemen met en beperkingen van de Ideal State, zoals de vraag of bepaalde
aanbevelingen niet tegen elkaar ingaan en of hij wel geldig is onder alle mogelijke
omstandigheden die zich kunnen voordoen in het onderwijs, konden heel systematisch
geïnventariseerd worden met behulp van Reigeluth’s criteria voor een instructietheorie. Een
kritische beschouwing van de Ideal State zou wellicht ook wel mogelijk zijn geweest zonder
genoemde criteria, maar het gevaar zou dan groter zijn geweest dat bepaalde beperkingen
en kwaliteiten over het hoofd zouden worden gezien. De toetsing van de Ideal State aan
instructieheoretische criteria wordt beschreven in paragrafen 3.3, 3.4 en 3.8. In paragrafen
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3.5, 3.6 en 3.7 wordt, gebruik makend van het keuzenmodel van Eccles en van
onderwijskundige modellen, het onderzoeksmodel ontwikkeld. Waar de Ideal State in
hoofdstuk 2 vooral de inhoud van het gewenste onderwijs in de natuurkunde aan meisjes
weergeeft, in termen van gewenste handelingen door de docent, gaat het onderzoeksmodel
vooral over de relaties tussen docentgedrag, leeromgeving en uitkomsten bij leerlingen.
Hoewel het model van Eccles geen onderwijskundig, maar een sociaal-psychologisch model
is, is het toch gebruikt vanwege de duidelijk onderbouwde relaties tussen gedrag en
houdingen van ‘opvoeders’  (in ons geval de docent natuurkunde) en de achtergrond in
onderzoek naar de keuze voor exacte vakken door meisjes en vrouwen. Omdat in het
uiteindelijke onderzoeksmodel de Ideal State nog een hypothetisch karakter heeft, alle
intrapsychische processen uit Eccles’  model als ‘black box’  worden beschouwd en de
gebruikte onderwijskundige modellen vooral een exploratief karakter hebben, betreft het
ontwikkelde onderzoeksmodel vooralsnog een exploratief model. 

3.2 De evolutie van het begr ip ‘ Ideal State’  in het onderhavige onderzoek

In de eerste fase van de voorliggende studie was het de bedoeling om op grond van wat er al
bekend was op het gebied van meisjes en onderwijs in natuurkunde, een ‘norm’  te
ontwikkelen, dat wil zeggen, een formulering van hoe goed onderwijs in de natuurkunde aan
meisjes er in het ideale geval (de Ideal State in de definitie van Kahle) uit zou kunnen zien.
Aan die norm zou dan, op de door Kahle aanbevolen manier, de bestaande situatie kunnen
worden afgemeten om te bepalen waar het in het MAVO onderwijs in de natuurkunde anno
1990 in het tweede leerjaar nog aan schortte inzake de deelneming van meisjes. Ook zouden
zo ‘good practices’  kunnen worden opgespoord. Het werd echter al snel duidelijk dat de
zoektocht naar een Ideal State, opgevat als een voor eens en voor al vastgelegde 
formulering van het beste onderwijs in de natuurkunde aan meisjes, niet succesvol zou
kunnen zijn. 
Een aantal van de redenen dat geen recept kan worden geboden, is van situationele aard. In
de eerste verschillen de omstandigheden waaronder onderwijs wordt gegeven van plaats tot
plaats en van schooltype tot schooltype, en zijn ze aan veranderingen in de tijd onder-
hevig. In de tweede plaats bestaan er grote individuele verschillen tussen meisjes onderling,
bijvoorbeeld in culturele achtergrond, in voorafgaande ervaringen en in gezinskenmerken,
waardoor wat voor het ene meisje goed werkt, voor het andere meisje een averechts effect
kan hebben. Tot slot verschillen niet alleen meisjes, maar ook docenten van elkaar. Een
aanpak die bij de ene docent succes heeft, kan bij een andere docent totaal geen effect
hebben. Het besef dat bij de implementatie van emancipatoir onderwijs rekening moet
worden gehouden met de sociale context en met verschillen tussen meisjes onderling, mag,
hoe voor de hand liggend het ook lijkt, niet vanzelfsprekend aanwezig worden geacht
(Willis, Kenway, Rennie & Blackmore, 1991). 
De waarde van de ‘kandidaat Ideal State’  in hoofdstuk 2 is dan ook vooral gelegen in de
overzichtelijke samenvatting van wat in het begin van de jaren negentig bekend was over
goed onderwijs in natuurkunde aan meisjes, zodat docenten die hun onderwijs beter willen
afstemmen op meisjes, niet het wiel weer hoeven uit te vinden. De Ideal State heeft ook
tegenwoordig nog weinig aan waarde ingeboet. De situatie in het Nederlandse voortgezet
onderwijs is de afgelopen tien jaar in de lespraktijk niet zodanig veranderd, dat de
bevindingen over goed onderwijs in de natuurkunde aan meisjes nu al achterhaald zouden
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zijn. Later onderzoek naar verschillen die docenten maken in hun bejegening van meisjes en
jongens tijdens de les, onderstreept het belang van de aanbevelingen onder de noemer
(on)gelijke behandeling in de Ideal State (Dolle-Willemse, 1997). Ook is de Ideal State zo
geformuleerd, dat die voldoende ruimte over laat voor bijstelling op grond van nieuwe
ervaringen en inzichten. We komen op deze claim terug in paragraaf 3.3. 

Hoewel moest worden geconstateerd, dat het niet zinvol is en zelfs schadelijk kan zijn om
een absolute norm voor het onderwijsproces vast te leggen, is het wel mogelijk de
bestaande situatie in het onderwijs in de natuurkunde aan meisjes af te meten aan wat
Goodlad verstaat onder het ‘ ideal’  niveau, ook wel ‘ ideëel niveau’  genoemd, in het
bijzonder het aspect ‘doelen’  binnen dat niveau (Goodlad, Klein & Tye, 1979). Daarmee
wordt vooral de ‘output’ , ofwel worden de uitkomsten, van het onderwijsproces bedoeld. In
het onderhavige onderzoek is dat bijvoorbeeld het verhogen van het percentage meisjes dat
natuurkunde kiest, maar eventueel ook het verhogen van het prestatieniveau van meisjes bij
eindexamens natuurkunde. 
Het toepassen van de Ideal State als norm voor het onderwijsproces zou betekenen, dat de
bestaande onderwijspraktijken zouden moeten worden vergeleken met de ideale praktijk, in
plaats van na te gaan in hoeverre de bestaande praktijken samenhangen met uitkomsten bij
leerlingen. In het kader van dit onderzoek zou dit betekend hebben: Vergelijken wat
Nederlandse docenten natuurkunde in het MAVO anno 1991 deden met de in hoofdstuk 2
beschreven Ideal State, zonder daarbij ook de verbanden met de bestaande uitkomsten te
onderzoeken. In het voorgaande is echter al gesteld, dat het wel nodig is om die verbanden
te onderzoeken, omdat wat in een bepaalde situatie en voor bepaalde meisjes en docenten
goed werkt, in andere situaties, met andere meisjes en andere docenten, geen resultaat op
hoeft te leveren.
De voor de hand liggende benadering in het voorliggende onderzoek werd dan ook, om
onderwijsproceskenmerken, zoals die in hoofdstuk 2 geformuleerd zijn onder de noemer
‘ Ideal State’ , te relateren aan uitkomsten, zoals de keuze voor natuurkunde door meisjes. 

De rol van de Ideal State van hoofdstuk 2 veranderde hiermee van maatstaf, of norm, zoals
Kahle dat bedoelt, in hypothese voor goed onderwijs in de natuurkunde aan meisjes. 
Die hypothese is natuurlijk wel gebaseerd op eerder, doorgaans buitenlands, onderzoek naar
meisjes en onderwijs in de natuurkunde. Het onderhavige onderzoek zou vooral inzicht
moeten geven in hoeverre de Ideal State ook zou kunnen werken in het Nederlandse
onderwijs in de natuurkunde op MAVO-niveau. Dat is in hoofdstukken 5 en verder onder
andere gedaan, door de mate waarin Ideal State kenmerken in een klas zijn gemeten, op een
aantal verschillende manieren te correleren met de keuze voor natuurkunde door meisjes.

3.3 Een instructietheoretisch perspectief

Aan verschillen in de context waarin men probeert het onderwijs in de natuurkunde aan
meisjes te verbeteren, zou in principe tegemoet kunnen worden gekomen door als kenmerk
van een Ideal State ook te eisen, dat hij aangeeft onder welke voorwaarden een bepaalde
strategie of aanbeveling het beste werkt. In dat geval zou de Ideal State een prescriptieve
instructietheorie mogen worden genoemd (Reigeluth 1983, 1987).
Een kritische beschouwing van de kandidaat Ideal State van hoofdstuk 2 kon daarom goed
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gebeuren aan de hand van de door Reigeluth (1983) onder één noemer gebrachte criteria
waaraan een instructietheorie moet voldoen. In tabel 3-1 staat een overzicht van genoemde
criteria gegeven, gevolgd door een toelichting waarin ook het verband met hoofdstuk 2
wordt besproken.

1.   Interne consistentie.
2.   Expliciet aangegeven begrenzingen en beperkingen.
3.   Niet in tegenspraak met (onderzoeks)gegevens.
4.   Spaarzaamheid en eenvoud.
5.   Bruikbaarheid.
6.   Volledigheid.
7.   Optimaliteit.
8.   Generaliseerbaarheid

Kwaliteitscriteria

1.   De theorie gaat over instructie, niet over leerprocessen.
2a. De theorie bevat één of meerdere instructiemodellen.
2b. De theorie geeft de condities aan waaronder elk model dient
      te worden gebruikt.
2c. De theorie geeft de gewenste dan wel de feitelijke uitkomsten
      voor elk model onder elke conditie.

Algemene Criteria

Tabel 3-1 
Criteria waaraan een prescriptieve instructietheorie moet voldoen (naar Reigeluth, 1983)

De in hoofdstuk 2 beschreven aanbevelingen zijn maatregelen die docenten kunnen nemen
om het onderwijs in de natuurkunde aantrekkelijker te maken voor meisjes, dus aan het
algemene criterium 1 is zeker voldaan.

Volgens de algemene criteria 2a tot en met 2c heeft een instructietheorie drie componenten,
te weten:
2a. PROCES: Instructiemethoden of -modellen, die de verschillende manieren of strate-

gieën beschrijven om onder bepaalde condities tot bepaalde uitkomsten te komen.
2b. CONTEXT: Condities, zijnde de niet door de docent beïnvloedbare factoren, ofwel
 exogene factoren, welke invloed kunnen uitoefenen op het effect van een bepaalde
 instructiemethode.
2b. OUTPUT: Uitkomsten, bijvoorbeeld prestaties, of keuze, of plezier in een schoolvak.

In het nu volgende worden de begrippen instructiemodel (2a), conditie (2b) en uitkomst (2c)
gekoppeld aan wat in hoofdstuk 2 is beschreven. Vervolgens wordt in paragraaf 3.3 de
relatie van hoofdstuk 2 tot alle in tabel 3-1 genoemde criteria uitgediept.

3.3.1 De Ideal State: Een instructiemodel voor  het voor  meisjes ideale onderwijs? 
De meeste strategieën onder de noemer ‘Probleembewust handelen’  in hoofdstuk 2 zijn op
het verbeteren van de attitude van meisjes gericht. Instructiestrategieën die gericht zijn op
het verbeteren van de attitude worden vaak motivationele instructiestrategieën genoemd.
Het gaat in dergelijke strategieën om het wekken van de interesse, het relevant maken van
de leerstof en het bevorderen van het plezier en het zelfbeeld, ofwel succesverwachting, van
de leerlingen in het vak (Boekaerts, 1983; Keller & Kopp, 1987). Het onderdeel
‘Probleembewust handelen’  in de Ideal State zou dan ook kunnen worden opgevat als een
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motivationeel instructiemodel. Op het karakter van het tweede onderdeel, ‘Leerlinggerichte
leeromgeving’ , komen we in de volgende paragraaf nog terug. Motivationele factoren
vormen samen met prestaties de belangrijkste, in het individu gelegen, voorspellers voor de
keuze van het vak. De theoretische achtergrond van motivationele instructiestrategieën
wordt gevormd door de vele uitwerkingen van waarden-verwachtingstheorie, die in
paragraaf 3.4 nader wordt besproken in de vorm van het op seksespecifieke keuzen
toegespitste model van Eccles.

3.3.2. Condities, de exogene kenmerken die van invloed zijn op het onderwijsproces
Condities zijn volgens Reigeluth (1987) de omstandigheden waaronder het onderwijs wordt
gegeven en die omstandigheden zijn bepalend voor de vraag welke instructiestrategieën met
het oog op het bereiken van een bepaald resultaat het meest geschikt zijn. Wat Reigeluth
onder condities verstaat, komt overeen met het begrip ‘exogene kenmerken’  in veel
input-proces-output modellen, zoals onder andere dat van Rennie (1988), dat de invloed van
onderwijs in de techniek op de deelneming van meisjes aan techniek beschrijft. Exogene
kenmerken zijn de niet (door de docent) veranderbare omstandigheden die van invloed
kunnen zijn op de keuze, de attitude en de prestaties van leerlingen en deze omstandigheden
kunnen kenmerken van de leerlingen zijn, kenmerken van de school en de wijdere
omgeving en kenmerken van de docent zelf. 
Tegenover exogene kenmerken staan de endogene kenmerken, die voor het curriculum
samenvallen met Reigeluth’s definitie van ‘proces’  en die in principe sterk onder invloed
van de docent staan. In het onderhavige onderzoek is een bredere definitie van endogene
kenmerken gehanteerd. Behalve curriculumkenmerken vallen ook klasklimaat- en
leerlingkenmerken onder de definitie ‘endogeen’ . Een endogeen leerlingkenmerk is
bijvoorbeeld de waardering voor natuurkunde, die direct of indirect door de docent kan
worden beïnvloed. We komen op de endogene kenmerken terug bij de bespreking van het
onderzoeksmodel in paragrafen 3.5 en 3.6. We beperken ons in deze paragraaf tot de
exogene kenmerken en wisselen deze term af met de term ‘condities’ .

Niet-veranderbare condities in een bepaalde klas gedurende een bepaald schooljaar zijn
bijvoorbeeeld het leerboek, het schooltype, de grootte van de klas, het percentage meisjes in
de klas en de lessentabel. Ook zaken als sociaal-economische achtergrond, sekse van de
leerlingen, instroomkenmerken, leeftijd en ervaring van de docent en schoolkenmerken
vallen onder condities. Twee andere belangrijke condities zijn in dit proefschrift de
vastgestelde eindtermen (kerndoelen) en de exameneisen. In deze twee condities hebben
zich gedurende de afgelopen tien jaar op het eerste gezicht belangrijke wijzigingen
voorgedaan, die echter in de lespraktijk nog maar ten dele tot veranderingen hebben geleid
(Inspectie van het onderwijs, 2001). Het voldoen aan kerndoelen en exameneisen door een
zo hoog mogelijk percentage meisjes, wordt tot de gewenste uitkomsten van de instructie
gerekend. Uitkomsten worden in de volgende paragraaf, 3.2.3, besproken.
Niet alleen in het ontwerpen van onderwijs, maar ook in onderzoek naar effecten van
onderwijs gaat het er om, zo goed mogelijk de condities te kennen die de resultaten zouden
kunnen beïnvloeden opdat daar rekening mee kan worden gehouden. In een streng
gecontroleerd experiment kunnen condities ondubbelzinnig vastgelegd en naar wens worden
gevarieerd, maar in de ‘gewone’  lespraktijk blijkt het niet eenvoudig om zelfs maar de
relevantie van diverse condities goed in te kunnen schatten, dan wel geen achteraf
belangrijke condities over het hoofd te zien. Veel condities, zoals bijvoorbeeld het leerboek,
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zijn gedurende een schooljaar stabiel, maar er kan ook sprake zijn van situationele
omstandigheden die grote invloed kunnen uitoefenen op de resultaten van een bepaalde
strategie, zowel in positieve als negatieve zin. Te denken valt aan plotselinge veranderingen
in persoonlijke omstandigheden van de docent of een leerling, actuele spectaculaire
natuurverschijnselen, of een film die je gezien ‘moet’  hebben waarin natuurkundige
verschijnselen aan de orde komen, zoals ‘Titanic’ . 
In breedschalig onderzoek kan men met situationele omstandigheden geen rekening houden,
wat een beperking vormt. De enige remedie is de onderzoeksgroep voldoende groot te
maken, opdat men mag veronderstellen dat onvoorspelbare factoren elkaar ‘uitmiddelen’ .
Situationele omstandigheden en de effecten ervan zou men beter kunnen bestuderen in
andersoortig onderzoek, bijvoorbeeld casestudy’s en etnografisch onderzoek.
Bij het kiezen en toepassen van een bepaalde strategie in de les, moet de docent steeds alert
zijn op de momentane stand van zaken, daar rekening mee houden en zonodig corrigeren
met het oog op de gewenste leerdoelen. Een docent geeft in dat geval proactief les.

3.3.3 Uitkomsten, of ‘output’
Uitkomsten (in onderwijsonderzoek ook vaak ‘output’  genoemd) van een proactieve
onderwijsstrategie, dat wil zeggen een bewust door de docent gekozen strategie om
bepaalde leerdoelen bij leerlingen te bereiken, kunnen worden onderverdeeld in feitelijke en
gewenste uitkomsten, die zowel prestaties als motivatie kunnen betreffen. In ons geval
betreft het onder andere de feitelijke en gewenste keuze en beleving van natuurkunde door
meisjes. Ook de prestaties in de natuurkunde, in de vorm van cijfers op rapporten en
proefwerken, spelen in het onderhavige onderzoek een belangrijke rol, als een kenmerk van
leerlingen waaraan docenten en leerlingen belangrijke conclusies verbinden omtrent hun
capaciteiten voor natuurkunde en als een determinant van de keuze voor natuurkunde.
Wanneer de feitelijke uitkomsten achterblijven bij de gewenste, stellen proactieve docenten
hun aanpak bij. Dat kan naar behoefte zowel op groepsniveau, wanneer bijvoorbeeld een
hele klas onder de maat scoort op een toets, als op leerlingniveau, wanneer blijkt dat een
strategie voor een klein aantal leerlingen niet het beoogde effect heeft. Een reactieve docent
beschouwt de feitelijke uitkomsten als een gegeven en ziet zijn of haar eigen invloed over
het hoofd: “Meisjes verliezen nu eenmaal hun interesse in natuurkunde als het moeilijker
wordt…”

3.4 Goed onderwijs in de natuurkunde aan meisjes: Tussen instructietheor ie en
       onbereikbaar  ideaal

De rol van de verzameling strategieën in hoofdstuk 2, de kandidaat Ideal State, veranderde,
zoals in paragraaf 3.1 is besproken, van norm, ofwel toetsingskader, in een op eerder
onderzoek gebaseerde ‘ theorie’ , of ‘hypothese’ , over goed onderwijs in de natuurkunde aan
meisjes, omdat er bij nadere beschouwing niet van mocht worden uitgegaan dat alle aan-
bevelingen ook zonder meer van toepassing zouden zijn op het onderwijs in de natuurkunde
in het tweede leerjaar van het MAVO. Voor het onderhavige onderzoek had dit tot gevolg
dat het bestaande onderwijs in de natuurkunde in MAVO-2 in de eerste plaats moest worden
getoetst aan de uitkomsten bij meisjes, en niet aan de Ideal State. De systematisch
geordende verzameling strategieën in de Ideal State bleef wel zijn rol behouden van
operationaliseringskader voor de invloed van de docent, dat wil zeggen, zijn rol in de keuze
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welke kenmerken van docenten en klassen in het onderzoek dienden te worden
meegenomen. Hoe goed die rol van operationaliseringskader inderdaad kon worden
vervuld, wordt in deze paragraaf besproken aan de hand van Reigeluth’s criteria voor een
geïntegreerde instructietheorie in tabel 3-1.

3.4.1 Cr iter ia voor  het instructietheoretisch karakter
De eerste twee criteria in tabel 3-1 zijn van algemene aard en betreffen de vragen waarover
de kandidaat theorie gaat en of het wel een theorie betreft.
Het eerste algemene criterium stelt, dat de theorie meer over instructie moet gaan dan over
leren, dat wil zeggen: “To be an instructional-design theory, its focus must be on methods of
instruction - specific ways to manipulate the instructional environment- rather than on
learning processes.”  (Reigeluth, 1987). De Ideal State is gebaseerd op maatregelen die
docenten kunnen nemen en geformuleerd in termen van wat docenten in de klas kunnen
doen dan wel beïnvloeden om het onderwijs in de natuurkunde aan meisjes te verbeteren.
Aan dit criterium wordt dus voldaan.
Het tweede algemene criterium stelt, dat het voorgestelde model een theorie moet zijn, dat
wil zeggen: “To be an instructional-design theory it must include three things: (1) one or
more instructional models; (2) a set of conditions under which each model should be used;
and (3) the outcomes (desired or actual) for each model under each set of conditions.”
(Reigeluth, 1987). De mate waarin de Ideal State modellen, condities en uitkomsten
beschrijft, wordt in het volgende beschouwd vanuit een praktijkperspectief (paragraaf 3.4.2)
en een onderzoeksperspectief (paragraaf 3.4.3). Het praktijkperspectief is van belang,
omdat aanbevolen maatregelen om het onderwijs in de natuurkunde aan meisjes te
verbeteren vaak erg algemeen van aard zijn, en er van uit lijken te gaan,dat één en dezelfde
benadering voor alle meisjes geschikt is, doorgaans zonder aan te geven wat er van de
implementatie van de maatregel mag worden verwacht. Het onderzoeksperspectief is van
belang met het oog op welke informatie moet worden verzameld om een zo goed mogelijke
interpretatie van de bevindingen te kunnen geven.

3.4.2 M odellen, condities en uitkomsten: Praktij kperspectief
Zoals eerder gesteld in paragraaf 3.2.1, gaat het bij het onderdeel ‘Probleembewust
handelen’  van de Ideal State om motivationele strategieën, analoog aan die van het ARCS
(Arousal, Relevance, Confidence, Satisfaction) model van Keller (Keller, 1983, Keller &
Kopp, 1987). Keller stelt, dat docenten zich van te voren in moeten leven in de kenmerken
van hun leerlingen, zichzelf als het ware in hun positie verplaatsen en nadenken over wat
leerlingen motiveert. Hij onderscheidt vier hoofdcategorieën in strategieën om leerlingen
(beter) bij de les te betrekken, die we kort de revue laten passeren.
De eerste is ‘Arousal’ , ook wel ‘Attention’  genoemd. De docent moet aan het begin van de
les de nieuwsgierigheid van de leerlingen op zien te wekken en gedurende de les weten te
onderhouden, door middel van een interessante anekdote, het gebruik van kleuren en geluid,
humor, het aan de orde stellen van een nieuw, geheimzinnig, vreemd, belangwekkend
verschijnsel, interactie met de leerlingen en enthousiasme. Dit impliceert dat de docent zich
ook in de positie van de meisjes in moet kunnen leven. 
De tweede categorie heet ‘Relevance’ , oftewel expliciet het belang aangeven van wat er in
de les wordt behandeld, door het leggen van verbanden tussen het geleerde en de leef- en
belevingswereld van de leerlingen. Daartoe dient de docent goed op de hoogte te zijn van
de redenen waarom een leerling zich in zou willen zetten voor natuurkunde, bijvoorbeeld
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door dat eerst aan de leerlingen te vragen, of zich op de hoogte te stellen van onderzoeks-
resultaten over waarom leerlingen natuurkunde kiezen. 
De derde categorie is ‘Confidence’ . De leerlingen ontwikkelen vertrouwen in hun eigen
kunnen door ze in de gelegenheid te stellen om succeservaringen op te doen. Daartoe moet
de stof in kleine stappen worden aangeboden, waarbij leerlingen zoveel mogelijk in hun
eigen tempo kunnen werken, en meteen terugkoppeling krijgen over wat ze al geleerd
hebben.
De laatste categorie betreft ‘Satisfaction’ . Wanneer de leerling bepaalde leerdoelen heeft
bereikt, dient de docent daar op gepaste wijze waardering voor te tonen.

Reigeluth kent aan motivationele instructiemodellen een andere status toe dan aan
cognitieve modellen. Een motivationeel model is volgens hem geen volledig op zichzelf
staand instructiemodel: Het wordt gebruikt naast een cognitief georiënteerd model. In ons
geval geldt dat voor het onderdeel ‘Probleembewust handelen van de docent’  in de Ideal
State, waarin de inhoud en structuur van het bestaande onderwijs in de natuurkunde niet ter
discussie worden gesteld. Het onderdeel ‘Probleembewust handelen’  zou zonder noemens-
waardige wijzigingen zelfs kunnen worden gekoppeld aan het onderwijs in een heel ander
vak dan natuurkunde. Probleembewust handelen kan dus worden toegepast naast het door
de docent gehanteerde ‘cognitieve model’ , dat meestal sterk wordt gestuurd door het
leerboek (Kuiper & Alting, 1990) en de exameneisen. Het begrip ‘Cognitief model’  wordt
hier erg breed opgevat, omdat in de natuurkundelespraktijk en in de leerboeken anno 1990
doorgaans niet bewust werd uitgegaan van hoe leerlingen leren, maar meer van de vakstruc-
tuur en in de modernere leerboeken ook van thema’s die maatschappelijk relevant werden
geacht. Op cognitief psychologisch en vakdidactisch onderzoek gebaseerde leerboeken
waren er ten tijde van het onderhavige onderzoek nog nauwelijks. Het door de onderzochte
docenten gevolgde curriculum betreft dus geen op cognitieve psychologie of leertheorie
gebaseerd instructiemodel, zoals in de voorbeelden die Reigeluth (1987) geeft.

In het onderdeel ‘Leerlinggerichte leeromgeving’  van de Ideal State, beschreven in
paragraaf 2.3 van hoofdstuk 2, heeft het relevant maken van de instructie voor leerlingen
consequenties voor de inhoud en de structuur van de les. Toepassingen, verschijnselen,
situaties en ethische overwegingen die leerlingen aanspreken, zijn in het ideale geval
uitgangspunt van de instructie. Dat gaat verder dan het gebruiken van toepassingen en
dergelijke als voorbeeld of als motiverende instap, zoals dat bijvoorbeeld door Keller en
Kopp (1987) wordt uitgewerkt voor een les in optica voor de onderbouw. Aan de ‘Leerling-
gerichte leeromgeving’  liggen opvattingen ten grondslag over hoe leerlingen leren, en in een
dergelijke leeromgeving wordt getracht recht te doen aan individuele verschillen in leer-
stijlen. Anders dan voor ‘Probleembewust handelen’  het geval is, vormen cognitieve en
motivationele strategieën in de leerlinggerichte leeromgeving een geïntegreerd geheel en zij
kunnen niet los van elkaar worden gezien (Ormerod, 1983; Beyer, 1991).

Motivationele strategieën die de bestaande lespraktijk onverlet laten, zoals in ons geval bij
het onderdeel ‘Probleembewust handelen’ , kunnen neerkomen op “…providing a spoonful
of sugar to help the medicine go down” , zoals Bentley en Watts (1986) stellen over hun
perceptie van de praktijk van het meisjesvriendelijk onderwijs in natuurwetenschappen en
techniek in het eerder aangehaalde Engelse GIST-project. Zij bepleiten een radicale
hervorming van het natuurwetenschappelijk onderwijs vanuit een feministisch perspectief,
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dat “…niet beducht is voor het goede, het speculatieve, het vage of het unieke” , maar daar
positieve waarde aan hecht. Deze visie sluit aan bij de in hoofdstuk 1 genoemde
kentheoretische invalshoek voor de wenselijkheid van een grotere deelneming van meisjes
en vrouwen aan natuurwetenschappen en techniek. Eén van de ex-medewerksters in het
GIST-project, de natuurkundige en sociologe Kelly (1987c) brengt tegen deze opvatting in,
dat dergelijk onderwijs onder de bestaande maatschappelijke condities nadelig uitwerkt
voor leerlingen, wanneer dat tot gevolg heeft dat zij een minder gedegen ondergrond krijgen
in natuurkunde dan leerlingen die een traditioneel curriculum hebben gevolgd: 

“Which set of pupils is going to get the examination passes and the jobs? Which, come
to that, is going to have the knowledge to build bridges and develop drugs? We must be
careful not to throw the baby out with the bath-water.”  (Kelly, 1987c).

Tijdens een symposium over determinanten van seksespecifieke keuzen werd geconstateerd,
dat het bestaande onderwijs in de natuurkunde ook elementen bevat die voor meisjes wél
aantrekkelijk zijn (Van Eck & Volman, 1990), zoals onderwerpen uit de biofysica.
Bovendien is het bestaande onderwijs niet zo onaantrekkelijk voor meisjes dat geen enkel
meisje natuurkunde kiest. Met andere woorden: Het loont de moeite om het bestaande
onderwijs te analyseren op wat werkt en niet werkt voor verschillende groepen meisjes. 

Kelly’s zorg over contraproductieve effecten van vergaande hervormingen zonder oog voor
de maatschappelijke werkelijkheid waarin de hervorming plaatsvindt, is in de praktijk wel
bevestigd. In het Nederlandse onderwijs heeft bijvoorbeeld een dergelijke door Kelly
gevreesde ontwikkeling zich voorgedaan als gevolg van de HEWET operatie. HEWET staat
voor HErverkaveling Wiskunde Een en Twee. De oorspronkelijke vakken wiskunde 1 en 2,
waarbij wiskunde 1 het selectievak was voor diverse universitaire opleidingen en wiskunde
2 geen selecterende functie had, werden veranderd in het toegepaste en daarom meisjes-
vriendelijker geachte wiskunde A en het abstracte wiskunde B. Ondanks waarschuwingen
van de kant van de Werkgroep Vrouwen en Wiskunde, kreeg wiskunde B de status van
selectievak. Ten tijde van de herverkaveling was er sprake van een stijgend percentage
meisjes dat wiskunde 1 koos. Na de herverkaveling koos, zeker in het begin, slechts een
zeer gering percentage meisjes wiskunde B (ongeveer vijf procent). In 1995 lag dat
percentage nog niet hoger dan dertig procent, veel lager dan de ongeveer zestig procent die
in 1985 al wiskunde 1 koos. Dit betekende een beduidende verslechtering van de
‘perspectiefrijkheid’  van het vakkenpakket van veel VWO-meisjes. De jongens zijn wel
vrijwel meteen na de herverkaveling in groten getale wiskunde B gaan kiezen. 

Noch in algemene zin, noch op klasniveau, is het mogelijk om op voorhand alle mogelijke
buiten de klas gelegen factoren aan te geven waaronder een bepaalde strategie succes zou
kunnen hebben. Uiteindelijk is de docent de doorslaggevende factor. Die moet minimaal
over voldoende overwicht beschikken om de klassesituatie te kunnen sturen en waar nodig
te corrigeren. Hoewel een algemeen ‘ recept voor meisjesvriendelijk onderwijs’  dus nimmer
kan worden gegeven, zouden docenten wel, eventueel met behulp van een illustratief
voorbeeld, kunnen worden geattendeerd op het feit dat de effecten van een bepaalde
strategie situatieafhankelijk zijn en dat men daar op verdacht moet zijn. 
Zo’n illustratie van situatieafhankelijkheid is bijvoorbeeld de strategie van het aanbieden
van succesvolle vrouwelijke identificatiemodellen. Bij het aanbieden van identificatie-

55



modellen voor meisjes moet zorgvuldig worden stilgestaan bij de vraag of de doelgroep
zich daadwerkelijk kan identificeren met de succesvolle vrouw die ten tonele wordt
gevoerd. Het identificatiemodel moet geloofwaardig zijn voor de betreffende leerling.
Identificatie zal des te succesvoller verlopen naarmate de voorbeeldvrouw dichter bij de
meisjes staat, in leefwereld en belevingswereld. Mottier (1988) verstaat onder leefwereld:
De wereld waarin leerlingen wonen, spelen, leven. Onder belevingswereld verstaat zij: Het
geheel van denkwijzen, gevoelens, motivaties en normen en waarden van leerlingen. De
meeste MAVO-meisjes zouden waarschijnlijk geen interesse hebben voor de Nobelprijzen in
natuurkunde en scheikunde van Marie Curie, maar wel voor de ervaringen van een
ex-schoolgenote op de MTS. Andersom zou een getalenteerde VWO-eindexamenkandidate
die overweegt om natuurkunde te gaan studeren, zich weer wel geïnspireerd kunnen voelen
door beroemde vrouwelijke fysici, terwijl de wereld van de MTS haar weinig zegt. Zij zou
echter weer kunnen worden afgeschrikt door een te grote nadruk op de monomane inzet van
Marie Curie die weliswaar tot de ontdekking van de radioactiviteit heeft geleid, maar ook
tot de stralingsziekte waaraan zij overleed, evenals haar dochter Irène Joliot-Curie. De
laatste ontving ook een Nobelprijs voor natuurkunde. Ook de weerstand die beroemde
wetenschappers als Maria Goeppert-Mayer, Emmy Noether en Lise Meitner vanwege hun
sekse ondervonden bij het verwerven van een academische positie, zou demotiverend
kunnen werken wanneer dat aspect te veel wordt benadrukt. 
Het ligt verder voor de hand om voor meisjes uit minderheidsgroepen te zorgen voor
vrouwelijke voorbeelden uit hun groep, zoals bijvoorbeeld door Keller en Kopp (1987)
gedaan is in hun illustraties bij een voorbeeldles volgens het ARCS model.

Samenvattend kan worden gesteld, dat de niet veranderbare conditie voor een succesvolle
strategie ‘Aanbieden van identificatiemodellen’ , de concrete leef- en belevingswereld is van
de meisjes die het identificatiemodel voorgeschoteld krijgen. De docent moet die leef- en
belevingswereld serieus nemen, ook, of misschien wel juist, als hij of zij er uit eigen
ervaring weinig van af weet. Deze conditie is ook van belang voor alle strategieën die
gericht zijn op het vergroten van de deelneming van meisjes aan het onderwijs in de
natuurkunde.

3.4.3 M odellen, condities en uitkomsten: Onderzoeksperspectief
Vanuit een onderzoeksperspectief is over de situatieafhankelijkheid (van uitkomsten van
onderwijsprocessen) gesteld:

“ In other words, due to the possible action of multiple negating and compensating
factors, it is also necessary to consider the complex interrelationships between these
factors and other classroom variables before reaching conclusions about the effects of
particular classroom factors.”  (Marshall & Weinstein, 1984).

Kelly (1987c) bepleit diepgaande theoretische en empirische analyses, ook met het oog op
culturele en sociaal-economische verschillen tussen meisjes onderling, alvorens een
bepaalde aanpak als emancipatoir te propageren. Dat zou met het oog op de voortdurende
veranderingen in het onderwijs ook in Nederland geen overbodige luxe zijn. De huidige
stand van zaken in wetenschappelijk onderzoek, zeker in een statusarm en versnipperd
onderzoeksgebied als ‘Sekse, natuurwetenschappen en techniek’ , geeft, althans in
Nederland, geen aanleiding om te verwachten dat er op korte termijn sprake zal kunnen zijn

56



van ‘objective evidence’  in de zin van voldoende empirische onderbouwing van welke
emancipatoire onderwijsstrategieën het beste kunnen worden toegepast, wanneer men onder
bepaalde gegeven omstandigheden een bepaald resultaat wil behalen. Mogelijk zou er wel
(beter) gebruik kunnen worden gemaakt van reeds bestaande gegevensbestanden, zoals
bijvoorbeeld van de Second International Science Study (Alting & Pelgrum, 1990) en de
Third International Mathematics and Science Study (Beaton et al., 1996), die ook met het
oog op ‘genderproblematiek’  zouden kunnen worden geanalyseerd. 
Het is echter ook niet gewenst dat docenten passief op onderzoeksresultaten gaan zitten
wachten alvorens emancipatoire maatregelen uit te proberen, als blijkt dat er in hun klassen
systematisch zeer weinig meisjes natuurkunde kiezen. Een docent zou de in hoofdstuk 2
geformuleerde strategieën kunnen uitproberen en al doende optimaliseren voor de eigen
situatie. De allersimpelste strategie om mee te beginnen en om de keuze te bepalen zou dan
zijn om aan de meisjes zelf te vragen: “Wat kan ik, als natuurkundeleraar, voor jou doen,
dat natuurkunde voor jou (meer) de moeite waard maakt?”  Hiermee wordt de docent als het
ware zelf onderzoeker.
Terugkerend naar het onderwerp: De zoektocht waarmee in hoofdstuk 2 is begonnen, is nog
niet zinloos en zeker niet ten einde vanwege een gebrek aan doorslaggevend ‘bewijs’ , in de
vorm van onderzoeksresultaten. Ook Reigeluth houdt in het algemene criterium 2c: “De
theorie geeft de gewenste dan wel de feitelijke uitkomsten voor elk model onder elke
conditie” , een slag om de arm wat betreft de empirische onderbouwing van elke mogelijke
strategie. Magere of ontbrekende empirische onderbouwing hoeft dan ook geen bezwaar te
vormen, wanneer maar duidelijk is dat het nut van een theorie niet zozeer wordt bepaald
door de vraag of hij ‘waar’  is, maar door zijn vermogen om gegevens op een betekenisvolle
manier te ordenen en bruikbare hypothesen te genereren (Snow, 1971, geciteerd in Reige-
luth, 1983). Gegeven de maatschappelijke omstandigheden waaronder en het tijdsgewricht
waarin het onderwijs wordt gegeven, is het zeker mogelijk om verwachtingen te formuleren
over welk onderwijs in de natuurkunde aan diverse groepen meisjes tot betere uitkomsten,
in attituden en keuzen, zal leiden. 

In de volgende paragraaf worden de voor de onderhavige studie relevante theoretische
perspectieven beschouwd op motivatie, de beïnvloeding van motivatie en de invloed van
motivatie op de waardering van en de keuzen in het onderwijs in exacte vakken, in het
bijzonder natuurkunde. Vervolgens wordt één en ander toegespitst aan de hand van
specifiek voor natuurkunde en techniek geformuleerde onderzoekskaders, waarin expliciet
onderscheid wordt gemaakt tussen endogene, dat wil zeggen onder invloed van de docent
staande, en exogene, dat wil zeggen buiten de invloed van de docent gelegen, variabelen.
Tot slot wordt een simpel exploratief model geformuleerd, dat de verwachte verbanden
tussen docent-, leeromgevings- en leerlingvariabelen laat zien. De bevindingen uit hoofd-
stuk 2 worden vervolgens gebruikt om de nog abstract geformuleerde concepten in het
onderzoeksmodel te operationaliseren en voor ons doel bruikbare onderzoeksinstrumenten
(vragenlijsten) te ontwikkelen.

3.5 Het keuzenmodel van Eccles

Een ook in Nederland bekend onderzoeksmodel voor levensloopbaankeuzen, onder andere
de schoolse vakkenkeuze, of de keuze van een beroep, is dat van Eccles (in: Meece,1982;
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Eccles, 1986, 1990). Het model is vereenvoudigd weergegeven in figuur 3-1 en wordt
beknopt besproken, aangezien er in eerdere publicaties al uitgebreid aandacht aan is besteed
(onder andere Dekkers, 1990; Alting 1986; Van Eck & Volman, 1990; Alting &
Wagemans, 1991a, 1991b). Het oorspronkelijke model is weergegeven in bijlage 1.

Figuur  3-1 
Beknopte samenvatting en bewerking van het model van Eccles

M otivationeel
Gedrag 
m.b.t.  het vak
- Keuze
- Inzet
- Prestaties
- Kostenbaten

����

M otivationele
Or iëntatie 
m.b.t. het vak
- Succesverwachting
- Gepercipieerd Nut
- Plezier
- Succeservaring

����

Belevingswereld
(intrapsychisch)
- Percepties
- Interpretaties
- Waardenoriëntaties
- Affectieve
  herinnering

����

Sociale Omgeving
- Cultuur
- Opvoeders
Persoonskenmerken
- Eerdere ervaringen
- Ontwikkelings-
   potentieel

Kort samengevat bepalen in het bovenstaande model de sociale omgeving en individuele
persoonskenmerken hoe een individu de wereld om zich heen ervaart (belevingswereld),
hetgeen ook haar houding (motivationele oriëntatie) tegenover bijvoorbeeld het schoolvak
natuurkunde beïnvloedt. Dit mondt uit in het uiteindelijk gedrag ten aanzien van natuur-
kunde (motivationeel gedrag). Dat gedrag heeft als componenten: Wel of niet kiezen, de
mate van inzet, de uiteindelijke prestaties en de uitkomst van een kostenbaten afweging
voor al dan niet kiezen, of al dan niet moeite doen voor natuurkunde. 

Het meest linkse blok van figuur 3-1 geeft weer dat de sociale omgeving van een individu
wordt gevormd door de haar omringende cultuur en opvoeders. In Eccles’  model zijn in het
bijzonder cultureel bepaalde opvattingen van belang over wat voor mannen en vrouwen
gepast wordt gevonden. Deze cultureel bepaalde opvattingen worden overgedragen door de
opvoeders, in de eerste plaats de ouders, en later ook leraren, leeftijdgenoten, de media en
groepen waar het individu deel van uitmaakt. De persoonskenmerken in het linkerblok
betreffen unieke kenmerken, zoals bijvoorbeeld de eerdere ervaringen tot op een bepaald
moment en het ontwikkelingspotentieel dat een persoon bij de geboorte heeft meegekregen
en dat mede bepaalt welk onderwijsniveau hij of zij in principe aankan. 
In het Nederlandse onderwijs zijn bijvoorbeeld onder de noemer ‘Eerdere ervaringen’ , de
voorafgaande prestaties en uitkomsten van CITO-toetsen van belang. 

De belevingswereld in het op één na linkse blok bestaat uit de individueel gekleurde
waarneming (percepties) van het culturele klimaat en gedrag van opvoeders en de
interpretaties en emotionele lading (affectieve herinnering) van eerdere prestaties. De
resultaten van een CITO-toets kunnen bijvoorbeeld door ouders en docenten worden
geïnterpreteerd als een absolute indicatie van de ‘werkelijke capaciteiten’  van het kind,
maar ook als een momentopname die door allerlei situationele factoren beïnvloed kan zijn. 

De wijze waarop een leerling de wereld ervaart, beïnvloedt zijn of haar motivationele
oriëntatie (‘attitude’) ten aanzien van diverse schoolvakken en beroeps- en opleidings-
mogelijkheden. De motivationele oriëntatie en de componenten ervan zijn weergegeven in
het op één na rechtse blok van figuur 3-1. Wanneer de waardenoriëntatie van een meisje
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bijvoorbeeld gericht is op ‘omgaan met mensen’  en zij, op grond van cultureel bepaalde
stereotiepen omtrent het vak, denkt dat natuurkundigen alleen maar met ingewikkelde
apparaten werken, dan zal zij het nut van het vak voor zichzelf niet inzien, ook al vereisen
veel vervolgopleidingen in de (para)medische sector natuurkunde als examenvak.

Het model van Eccles is een sociaal-psychologisch model dat is ontwikkeld om het vele,
maar gefragmenteerde, empirische onderzoek op het terrein van vrouwen en wiskunde
onder te brengen en te plaatsen. Daarbij is gebruik gemaakt van theoretische inzichten die al
vanaf de jaren negentientwintig ontwikkeld zijn, op het terrein van de motivationele
psychologie en attributies van prestaties (in: Meece et al., 1982). In het model wordt
verondersteld dat de vakspecifieke succesverwachting en intrinsieke (plezier) en extrinsieke
(nut) waardering van het vak de directe voorspellers vormen van het motivationele gedrag,
bestaande uit keuze, inzet en prestaties / prestatiegerichtheid.
Eccles zelf voert onder de noemer ‘Subjective task value’ , die samen met ‘Expectancy (of
success)’  in figuur 3-1 vertaald is met ‘Motivationele oriëntatie m.b.t. het vak’ , ook het
begrip ‘Cost’  op. Daarmee bedoelt zij, zoals blijkt uit haar omschrijving (in: Meece et al.,
1982), een kostenbaten afweging, waarin de consequenties van het kiezen van het
betreffende vak worden afgezet tegen alternatieven. Alternatieven kunnen een als leuker of
gemakkelijker ervaren vak zijn, of een vak waarin men met minder moeite kan slagen, maar
dat geringere opleidings- en beroepsmogelijkheden biedt. Aangezien een kostenbaten
afweging in de zin van een weloverwogen afweging van alternatieven, met besef van de
korte en lange termijn consequenties van een keuze, voor zover die afweging plaats vindt,
mijns inziens beter kan worden opgevat als een bewust gedrag, is het in de bewerking van
Eccles’  model in figuur 3-1, gerangschikt onder ‘motivationeel gedrag’  in plaats van onder
‘motivationele oriëntatie’ . Uit een kostenbaten afweging vloeit de voorgenomen keuze
voort, die in figuur 3-1 niet apart is weergegeven, aangezien Eccles dat ook niet doet. De
voorgenomen keuze is in onderzoek echter wel gemakkelijk te operationaliseren door de
vraag hoe waarschijnlijk de leerling het acht dat hij/zij natuurkunde zal kiezen. De
voorgenomen keuze kan op deze wijze worden opgevat als het momentane resultaat van een
op meer of minder goede informatie gebaseerde kostenbaten afweging (Alting &
Wagemans, 1991a, 1991b).

De invloed van opvoeders (socializers) betreft in Eccles’  theorievorming en onderzoek
vooral de ouders, maar zij heeft ook onderzoek verricht naar en getracht uitspraken te doen
over de relatieve invloed van andere opvoeders, zoals docenten en leeftijdgenoten
(klasgenootjes, vriendjes en vriendinnetjes). 
Zoals in figuur 3-1 te zien valt, wordt de invloed van de sociale omgeving (linkerblok) op
de motivationele oriëntatie en het gedrag (rechterblok) van een leerling, gemedieerd door
hoe het kind, c.q. de leerling, de verwachtingen en het gedrag van ouders, docenten en
leeftijdgenoten ervaart (het op één na linkse blok). Daarbij ondergaan zowel de leerling als
de docent de invloed van sociale normen en waarden en regels omtrent passend gedrag voor
mannen en vrouwen. Te denken valt hier bijvoorbeeld aan de grote invloed van de media,
met hun ideaalbeelden van mannelijkheid en vrouwelijkheid.
Eccles kent in diverse van haar publicaties een belangrijke rol toe aan het onderwijs en aan
docenten in de totstandkoming van de motivatie voor een vak, maar zij besteedt weinig
theoretisch gerichte aandacht aan wat docenten doen dat invloed uitoefent op affectieve
uitkomsten en keuzen. Ook Eccles concludeert, dat de invloed van docenten en onderwijs
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eind jaren negentiennegentig nog te weinig onderzocht zijn. De bevindingen in hoofdstuk 2
vormen een eerste antwoord op de vraag wat docenten doen dat de attituden en keuzen van
meisjes ten aanzien van natuurkunde beïnvloedt en in het algemeen zou instructietheorie een
goede ingang kunnen vormen om de invloed van docenten op motivatie en prestaties te
onderzoeken.
 
Het model van Eccles wekt de suggestie, dat er op het moment van keuze geen externe
invloeden meer zouden spelen. Beschouwd vanuit een cognitief psychologisch kader lijkt
hier sprake te zijn van een leemte. Eerder in dit proefschrift is al vermeld, dat mensen de
neiging hebben om juist op het moment van keuze, ongebruikelijke maar mogelijke
alternatieven te ‘vergeten’  - dus geen bewuste afweging van redelijke alternatieven te maken
- ten gunste van sociaal wenselijke en/of op gewoontevorming gebaseerde alternatieven (zie
ook Raad voor het Jeugdbeleid, 1991). Dit geldt zeker voor dertien- tot veertienjarigen,
voor wie bijna elke keuze die ze maken, in de eerste plaats dient ter bevestiging van de door
hen als sociaal wenselijk geziene sekse identiteit (Head 1980, 1983, Harding & Sutoris,
1984). Dit proces komt sterk tot uiting in hoe ze zich hun toekomstig beroep voorstellen
(Payens, 1989; Van Eck & Volman, 1990). Docenten en decanen kunnen veel invloed
hebben wanneer zij rond het moment van keuze de leerling helpen bij het maken van een
bewuste keuzeafweging, die niet gebaseerd is op seksestereotiepen (Kelly, 1988). Dit
proces zou in figuur 3-1 kunnen worden weergegeven door ook een pijl te trekken van
‘Sociale omgeving’  naar ‘Motivationeel gedrag’  (niet weergegeven in figuur 3-1). Dit zou
ook in overeenstemming zijn met de benadering in het ARCS model, waarin sprake is van
op het gedrag van leerlingen (inzet, prestaties en planning) gerichte interventies.
Interventies die gericht zijn op de verandering van waardenoriëntaties, die in figuur 3-1
onder de noemer ‘Belevingswereld’  vallen, worden ongepast geacht (Keller & Kopp, 1987;
Van Eck & Volman, 1990). Mensen plegen zich doorgaans ook te verzetten tegen
vermeende kritiek op wat zij belangrijk vinden. Er moet juist worden aangesloten bij de
onder invloed van eerdere socialisatie, dus ook seksespecifieke socialisatie, ontstane
waardenoriëntaties. Dit zou gedaan kunnen worden door aan te geven dat de te verwerven
of reeds verworven natuurkundige kennis (ook) van belang is voor zaken die meisjes
doorgaans interessant en relevant vinden, zonder daarbij weer in stereotiepen te vervallen.
Dus niét de dame met naaldhakken die een parketvloer ruïneert, of een meisje dat zich
uitgebreid in een spiegel staat te bewonderen, maar wél de werking en de functie van een
bedlift in een ziekenhuis, of een meisje dat een microscoop gebruikt. 
In een voorbeeld van hoe een les in optica er uit kan zien met gebruikmaking van
motivationele strategieën (Keller & Kopp, 1987), valt op dat allerlei verwijzingen naar het
feit dat meisjes en/of minderheden ook actief geïnteresseerd kunnen zijn in natuurkunde, als
vanzelfsprekend zijn verwerkt in illustraties en tekst, zonder dat deze apart worden
besproken als motivationele strategieën. Andere strategieën worden daarentegen wel
uitgebreid uitgelegd. Dat is uiteindelijk de werkelijk ‘ ideale’  situatie: Dat niet meer hoeft te
worden uitgelegd wat er, hoe en waarom, moet worden gedaan opdat het onderwijs in de
natuurkunde door meisjes positiever wordt ervaren dan nu het geval is. Ook al betreft dat
alleen maar de illustraties en het taalgebruik in het leerboek (zie ook Mottier, 1983, 1988).

Voor het onderhavige onderzoek is het van belang om te expliciteren op welke wijze de
docent invloed uitoefent op de belevingswereld van meisjes aangaande natuurkunde (meest
linkse pijl in figuur 3-1). Voorbeelden daarvan zijn in hoofdstuk 2 bijvoorbeeld aan de orde
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geweest onder de noemer ‘Self-fulfilling prophecy’  en de wijze waarop prestaties van
meisjes en jongens verschillend worden geïnterpreteerd, door docenten, maar ook door
leerlingen zelf. Meisjes en jongens zijn niet geboren met een bepaald attributiepatroon voor
prestaties in natuurkunde, maar dat hebben zij aangeleerd in hun interacties met ouders en
docenten en een op een zeker moment bestaand attributiepatroon kan ook veranderen door
ingrijpen van een derde. Bijvoorbeeld wanneer een meisje zegt: “Nou, ik heb wel geluk
gehad met die acht!”  en een alerte docent zegt: “Niks geluk, je bent gewoon goed in
natuurkunde, dat kon ik goed merken aan je antwoorden!” . 

Het model van Eccles geeft geen uitwerking van de invloed van de docent en van
onderwijskundige interventies (zie ook Van Eck & Volman, 1990, blz. 157, eerste
aandachtsstreepje). De Ideal State in hoofdstuk 2 kan worden opgevat als een
operationalisering van het gedrag van de docent, als ‘socializer’ .

We merken we op, dat Eccles de aandacht vestigt op het affectief gerichte karakter van de
‘alledaagse’ , vanzelfsprekende en doorgaans niet bewust beleefde socialisatieprocessen en
-momenten, dat wil zeggen een verklaring probeert te geven van bestaande gedragskeuzen.
Keller daarentegen stelt dat men, om het bestaande te veranderen, de reeds ontwikkelde
waardenoriëntaties niet rechtstreeks mag proberen te veranderen, aangezien dat onethisch
zou zijn. Men kan echter wél aansluiten bij de belevingswereld van de leerling en zodoende
de interesse wekken, de inzet verbeteren en het academisch zelfbeeld in het vak en de
ervaren relevantie bevorderen. Deze complementariteit van Eccles’  psychologische,
onderzoeksmatige en op verklaring van gedrag gerichte benadering enerzijds en een
didactische, praktijkgerichte en op verandering van gedrag gerichte benadering anderzijds,
kwam ook naar voren in de forumdiscussie in een symposium met als centraal thema het
model van Eccles (Van Eck & Volman, 1990).

3.6 De invloed van de docent op uitkomsten bij  leer lingen: Een nadere uitwerking

In figuur 3-2 staan de begrippen en de relaties tussen de begrippen uit Eccles’  model
weergegeven, zoals die ook in het onderhavige onderzoek zijn gebruikt. 
Het begrip belevingswereld is in figuur 3-2 niet meer expliciet aangegeven, aangezien het
bij kenmerken van de belevingswereld om intrapsychische kenmerken gaat, die in ons
onderzoek ‘bekend worden verondersteld’ . Dat wil zeggen, dat in de Ideal State in
hoofdstuk 2, de aanbevelingen gebaseerd zijn op wat er uit voorgaand onderzoek al bekend
is over wat meisjes interessant en belangrijk vinden, met de kanttekening dat docenten en
onderzoekers er zich bewust van moeten zijn dat niet alle meisjes hetzelfde zijn. Impliciet is
de belevingswereld dus verwerkt in de kenmerken van de Ideal State en het zijn deze
kenmerken als zodanig en hun relatie met de uiteindelijke keuze voor natuurkunde, die in
het onderhavige onderzoek centraal staan. Daartoe is het begrip leeromgeving ingevoerd,
aangezien de leeromgeving bij uitstek het medium is waardoor de invloed van de docent
zich doet gelden. In hoofdstuk 2 werd de leeromgeving reeds onderscheiden in de
componenten klasklimaat en operationeel curriculum.

We bespreken van figuur 3-2 de belangrijkste veranderingen ten opzichte van het
oorspronkelijke model van Eccles.
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Figuur  3-2 
Situering van de invloed van de docent
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Het begrip belevingswereld, dat bij Eccles uit een complexe interactie bestaat tussen een
viertal intrapsychische variabelen, is zoals boven gemeld niet meer expliciet opgenomen in
figuur 3-2, maar is wel geïmpliceerd in de notie ‘Rekening houden met de leef- en
belevingswereld van de leerlingen’ , die in de Ideal State verweven is in de uitwerking van
het operationeel curriculum. Hetzelfde geldt voor het begrip cultuur, dat ook niet expliciet
meer voorkomt in figuur 3-2, aangezien in de Ideal State geïmpliceerd is dat de docent zich
bewust is van cultureel bepaalde, beperkende, stereotiepen omtrent mannen en vrouwen en
beroepen (zie ook hoofdstuk 1, het gestelde over beroepskwalificaties door de Emancipatie-
raad) en dat die daar, door middel van probleembewust handelen, tegenwicht aan probeert
te bieden. In de aanbevelingen voor het handelen van de docent ten aanzien van individuele
leerlingen en ten aanzien van de groep is uitwerking gegeven aan het tegengaan van
cultureel bepaalde stereotiepe opvattingen over mannen, vrouwen en natuurkunde en het
tegengaan van de effecten van stereotypering.
Eveneens zijn de begrippen ontwikkelingspotentieel (Eccles: ‘Aptitudes’) en eerdere
ervaringen (Eccles: ‘Previous achievement related experiences’) weggelaten. Het begrip
ontwikkelingspotentieel is buiten beschouwing gelaten vanwege het eerder in dit hoofdstuk
geciteerde:

“Wat wel talent, begaafdheid, aanleg, of inzicht wordt genoemd, kan niet worden
opgevat als een onveranderlijke eigenschap, maar als iets dat vele kanten heeft
(multi-dimensioneel is) en tot ontwikkeling kan worden gebracht (instrumen-
teel-incrementeel is). De docent moet die visie op begaafdheid delen én in staat zijn,
zowel qua deskundigheid als faciliteiten, om het onderwijs optimaal in te richten voor
verschillende typen leerlingen.”  (Marshall & Weinstein, 1984. Vertaling A. Alting).

Met andere woorden: In de Ideal State zijn verschillen in ‘aanleg’  geïmpliceerd. Anders dan
in Eccles’  model wordt verondersteld, wordt ‘aanleg’  in de Ideal State niet als een
onveranderlijk gegeven beschouwd, dat, zeker in de puberteit of nog later, zou kunnen
worden gemeten met gestandaardiseerde toetsen. Dergelijke toetsen, onder andere de CITO
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toets, bieden alleen een momentopname van de prestaties van een leerling onder de op dat
moment geldende omstandigheden. Een leerling die net herstellende is van griep en een
aantal lessen heeft gemist, of een klas die te kampen heeft gehad met uitval van de docent,
zal slechter presteren op zo’n toets dan wanneer daar geen sprake van zou zijn geweest.
Tot slot is het Nederlandse voortgezet onderwijs al sterk gesegregeerd naar prestatieniveau
(de indeling naar schooltypen en binnen bijvoorbeeld een schooltype als VMBO nog weer
naar sectoren) en heeft het onderhavige onderzoek slechts in een enkel schooltype plaats
gevonden. Daarom mag worden verondersteld dat de onderzochte leerlingen een qua initiële
‘begaafdheid’  vrij homogene leerlingpopulatie vormden, met bovendien geen uitgesproken
sekseverschillen in prestaties en/of interesse bij aanvang van het onderwijs in de
natuurkunde.

Terzijde zij opgemerkt dat de basisvorming is ingericht naar een maatschappelijke
consensus over wat de nodige en de haalbare leerdoelen, algemeen en per vak, voor álle
leerlingen, dus óók meisjes, van twaalf tot zestien jaar zouden moeten zijn, met
uitzondering van specifieke groepen leerlingen met leerstoornissen. In die zin zou ook de
basisvorming kunnen worden opgevat als een (kandidaat) Ideal State. Wanneer dan toch
veel leerlingen de voor iedereen haalbaar geachte leerdoelen niet behalen, mag de oorzaak
niet in de eerste plaats worden gezocht in tekortkomingen bij de betreffende leerlingen,
maar moet die worden gezocht in een gebrek aan deskundigheid en/of een gebrek aan
faciliteiten. De inspectie van het onderwijs (1999) hanteert hiermee dezelfde redenering als
de eerder geciteerde Marshall en Weinstein.

Leerlingen kunnen sterk van elkaar verschillen in eerdere aan natuurkunde gerelateerde
ervaringen, bijvoorbeeld in de reacties van hun ouders op behaalde prestaties, de interesse
die hun ouders tonen in natuurkundige zaken en het in de gelegenheid geweest zijn om
hands-on ervaring op te doen met zaken die belangrijk zijn voor een goed begrip van en
zelfvertrouwen in de natuurkunde. Ook hier houdt de docent in de Ideal State rekening mee.
Keller en Kopp (1987) spreken in dit verband van een ‘audience analysis’ , gericht op
gemeenschappelijke kenmerken van de groep waar de instructie voor bedoeld is. Gezien de
voorgaande overwegingen, kon Eccles’  model voor het onderhavige onderzoek worden
vereenvoudigd tot figuur 3-2.

In plaats van een kostenbaten afweging is het begrip ‘voorgenomen keuze’  ingevoerd,
omdat dat gemakkelijker te operationaliseren valt en kan worden beschouwd als het directe
resultaat van een meer of minder bewuste of goed geïnformeerde kostenbatenafweging,
onder invloed van onderwijs- en sociale factoren.
De opvoeder die voor leerlingen in het voortgezet onderwijs naast de docent een heel
belangrijke rol speelt, is het gezin, in het bijzonder de ouders. Het gezin is wel apart
meegenomen, als externe (exogene) invloed. Dat wil niet zeggen, dat de docent niet via de
ouders ook een belangrijke invloed zou kunnen uitoefenen op de inzet en de keuzen van
leerlingen voor zijn of haar vak, zoals Eccles (1990) constateert op grond van haar
onderzoek, maar ouders oefenen ook onafhankelijk van de docent veel invloed uit op de
motivationele oriëntatie en het motivationeel gedrag van hun kinderen. Daarom bleef
‘gezin’  wel als aparte (‘exogene’) invloed staan in figuur 3-2.
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De docent oefent niet alleen direct invloed uit op individuele leerlingen of op de klas, maar
ook indirect, via de invloed die hij of zij heeft op de leeromgeving (Haladyna, Olsen &
Shaughnessy, 1983). Met leeromgeving worden overall kenmerken van de klas en het
curriculum bedoeld (Alting & Wagemans, 1991a). Deze kenmerken zijn in het onderhavige
onderzoek onderscheiden naar het discipline-onafhankelijke klasklimaat (Fraser & Fisher,
1983) en het door het vak gedefinieerde operationeel (ook wel feitelijk genoemd)
curriculum (Goodlad, 1979; Van den Akker & Kuiper, 1987; Kuiper & Alting, 1990;
Kuiper, 1993). 

3.6.1 Exogeen en endogeen
Figuur 3-2 diende tot slot nog verder te worden uitgewerkt naar de situatie die voor het
voorliggende onderzoek geldt. Het gaat om het onderscheid dat moet worden gemaakt
tussen exogene en endogene variabelen. Exogeen en endogeen zijn termen die aangeven
waar iets zich bevindt ten opzichte van een bepaalde begrenzing. In het onderhavige
onderzoek wordt die begrenzing gevormd door datgene wat wel door de docent kan worden
beïnvloed gedurende de lessen aan een bepaalde klas en datgene waarop de docent geen
invloed heeft. Genoemd onderscheid wordt ook gemaakt in veel onderzoek naar de relatie
tussen docentgedrag en leeromgevingskenmerken enerzijds en leerlinggedrag (keuze,
prestaties, inzet) anderzijds (Haladyna, Olsen & Shaughnessy, 1983; Rennie 1988; Moore
1988; Hoffmann & Lehrke, 1989).
Keller’s definitie van condities valt derhalve samen met de definitie van ‘exogene
variabelen’  die door Haladyna en zijn coauteurs is gehanteerd in hun model van het
onderwijsproces.

“Conditions are variables that constrain or interact with methods, but that cannot
ordinarily be directly manipulated by the instructional designer or educator.”  (Keller,
1983)

en:

“On the one hand are exogenous variables, which are “givens”  in the schooling process
and cannot be manipulated (i.e. teacher’s age, gender of student, physical condition of
the school building, and socio-economic status of the neighbourhood where the class
members reside. On the other hand are endogenous variables which can be manipulated
and may produce changes in attitudes. These variables reside within the schooling
process, often under the direct control of the teacher, and include class environment,
formality, and teacher praise and reinforcement of students.”  (Haladyna, Olsen &
Shaughnessy, 1983)

In figuur 3-2 is al een belangrijke exogene invloed genoemd die onder de kenmerken van de
leerling valt: De kenmerken van het gezin. Gezinskenmerken kunnen uiteraard niet door een
docent worden beïnvloed. Andere exogene leerlingvariabelen zijn leeftijd (nagenoeg
constant in dit onderzoek, aangezien alle leerlingen in hetzelfde leerjaar zitten) en geslacht.
Haladyna en zijn collega’s wijzen ook op exogene docent- en curriculumkenmerken.
Exogene docentkenmerken zijn onder andere leeftijd, leservaring, geslacht, opleiding,
ervaring in andere schooltypen dan MAVO, ervaring in andere vakken dan natuurkunde en
bekendheid met de klas anders dan als natuurkundedocent in het tweede leerjaar. Exogene
leeromgevingskenmerken zijn onder andere het leerboek, de gebouwde omgeving

64



(schoolgebouw, klaslokaal), faciliteiten, keuzebegeleiding door de school en het aantal
leerlingen op een school.

3.7 Het onderzoeksmodel

Het model voor het onderhavige onderzoek kan op grond van de voorgaande overwegingen
worden weergegeven zoals in figuur 3-3 is te zien. Motivationele oriëntatie en motivationeel
gedrag zijn onder dezelfde noemer ‘Leerling (endogeen)’  gerangschikt, onder toevoeging
van de op grond van de literatuur belangrijk geachte intrapsychische belevingsvariabelen
die te maken hebben met de vraag waaraan een leerling succes of falen toeschrijft:
Academisch zelfbeeld (ben ik goed in natuurkunde?) en attributies. Genoemde
leerlingkenmerken zijn gerangschikt onder ‘Endogeen’ , omdat de docent daar direct, via
interacties met de betreffende leerling, of indirect, via de leeromgeving, invloed op kan
uitoefenen.

Figuur  3-3 
Het onderzoeksmodel (Alting & Wagemans, 1990)

KEUZE

� �

LEERLING       endogeen
1. Beleving
    - academisch zelfbeeld
    - attributies
2. Motivatie
    - succesverwachting
    - prestaties
    - relevantie/nut
    - moeilijkheid/angst
                    �
    - voorgenomen keuze

�

LEEROMGEVING endogeen
1. Klasklimaat
    - groepsprocessen
    - beoordelingen
    - structuur
    - materiële omgeving
2. Feitelijk Curriculum
    - contexten
    - activiteiten
    - structuur

�

DOCENT         endogeen
1. Vakdidactiek
2. Groepsgerichte
     Strategieën
3. Individuele 
    Beoordelingen
4. Individuele Begelei-     
    ding bij de keuze voor
    het vak

���

LEERLING         exogeen
- Gezinskenmerken
- Persoonskenmerken

LEEROMGEVING   exogeen
- Schoolkenmerken
- Formeel Curriculum

DOCENT            exogeen
- Persoonskenmerken

Figuur 3-3 dient als volgt te worden gerelateerd aan de Ideal State: Onder de noemer docent
(endogeen) valt schema 2.1 uit hoofdstuk 2, met de bijbehorende aanbevelingen voor pro-
bleembewust handelen in de op de groep gerichte en de op het individu gerichte interacties.
Onder de noemer leeromgeving (endogeen) valt schema 2.2 uit hoofdstuk 2, met de bijbe-
horende aanbevelingen voor een leerlinggericht curriculum en klasklimaat. Met behulp van
de aanbevelingen is vervolgens overgegaan tot de operationalisering van de onderzoeks-
instrumenten. Dit proces wordt in hoofdstuk 4 besproken. 
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We merken op dat, evenals in het model van Eccles, (bijna) geen reciproke beïnvloedingen
staan aangegeven (pijlen die twee kanten opwijzen), behalve dan bij de relatie tussen
motivationele kenmerken en de voorgenomen keuze, die wordt beschouwd als het directe
resultaat van een kostenbaten afweging. Dat wil niet zeggen dat er geen sprake zou zijn van
reciproke beïnvloedingen. Deze zijn, wat de docent betreft, echter al verdisconteerd in de
Ideal State, dat wil zeggen, dat de docent al rekening houdt met de specifieke eigen-
schappen van meisjes en jongens als groep en met kenmerken van de individuele leerlingen.
De invloed van de leerling op de docent is aldus impliciet aanwezig verondersteld. Ook
wordt verondersteld, dat de resultante van interacties tussen opvoeder en kind, in dit geval
tussen docent en leerling, in de richting van de leerling wijst, waar het gaat om de waar-
dering, de verworven kennis (niet meegenomen in het onderhavige onderzoek) en de
(voorgenomen) keuze van het vak.

Samengevat kunnen de vragen of de Ideal State voldoet aan de twee criteria: “Gaat het om
instructie?” , en: “Gaat het om een theorie?”  allebei bevestigend worden beantwoord.
Daarmee mag echter nog niet worden gesteld, dat we met de Ideal State met een volledige,
prescriptieve, theorie te maken hebben, maar meer met een eerste aanzet daartoe, waaruit
specifieke onderzoeksvragen nog moeten worden afgeleid.

3.7.1 Consequenties voor  de verdere aanpak van het onderzoek
In de loop van het onderhavige onderzoek heeft , zoals aan het eind van paragraaf 3.1
gesteld is, een perspectiefwijziging plaatsgevonden van prescriptieve ‘norm’  naar een,
afhankelijk van de kwaliteit van de onderbouwing op grond van eerder empirisch onderzoek
meer of minder speculatieve theorie. Dit heeft tot gevolg dat we niet zonder meer datgene
wat er in de onderwijspraktijk anno 1990 feitelijk gebeurde, konden afmeten aan de Ideal
State en vervolgens aanbevelingen voor beter onderwijs in de natuurkunde aan meisjes
afleiden. Er moesten ook gegevens worden verzameld over de affectieve uitkomsten, de
prestaties en de daadwerkelijke keuzen van leerlingen. Dat wil zeggen: Het lag voor de
hand, uitgaande van de overwegingen in het voorgaande, om over te schakelen op de wijze
waarop Goodlad zijn ‘ ideële’  doelen van het onderwijs definieert, in termen van gewenste
uitkomsten van dat onderwijs. Zo kan bijvoorbeeld het onderwijs in de natuurkunde in
klassen waarin veel meisjes natuurkunde kiezen, of natuurkunde interessant, nuttig, of
gemakkelijk vinden, worden vergeleken met klassen waar dat voor slechts weinig meisjes
het geval is. Op deze wijze zouden mogelijk in het onderwijs gelegen factoren en relevante,
buiten het onderwijs gelegen factoren (exogene invloeden) kunnen worden opgespoord.

3.8 Kwaliteitskenmerken van de Ideal State

In het voorgaande zijn de algemene criteria voor de aard van een kandidaat instructietheorie
toegepast op de bevindingen in hoofdstuk 2, maar zoals tabel 3-1 aangeeft, kunnen er ook
eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de theorie, in termen van empirische onder-
bouwing, interne consistentie, enzovoorts. Reigeluth onderscheidt acht criteria waaraan de
kwaliteit van een instructietheorie kan worden afgemeten. De cursief vermelde citaten bij
sommige titels van elke paragraaf over een criterium zijn van Reigeluth (1987).
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3.8.1 Cr iter ium 1: Interne consistentie
Het begrip ‘ Interne consistentie’  betekent dat verschillende strategieën, met het oog op het
bereiken van een bepaald doel, niet met elkaar in strijd mogen zijn. De interne consistentie
zou geweld kunnen worden aangedaan als strategieën voor het rekening houden met sekse-
verschillen, die vaak extra aandacht voor meisjes inhouden, in strijd blijken te zijn met
strategieën voor gelijke behandeling, waar wordt gestreefd naar evenveel aandacht voor
meisjes als voor jongens. Waar dit het geval zou kunnen zijn, is meestal wel aangegeven
onder welke conditie de ene dan wel de andere strategie het best kan worden gevolgd. Zo
hoeft dan bijvoorbeeld de aanbeveling om meisjes en jongens evenveel en dezelfde
informatie te bieden over de consequenties van het al dan niet kiezen van natuurkunde in het
examenpakket, niet in strijd te zijn met de aanbeveling om bij de keuzebegeleiding extra
ondersteuning te bieden aan technisch/exact geïnteresseerde en getalenteerde meisjes. Het
evenveel en dezelfde informatie bieden aan meisjes en jongens wordt bijvoorbeeld vaak
klassikaal gedaan, terwijl het extra ondersteuning bieden aan technisch geïnteresseerde
meisjes uiteraard op individuele basis gebeurt. 
Interne consistentie van een set strategieën met het oog op het bereiken van één duidelijk
omschreven doel, is in de praktijk door een zorgvuldige overweging van wat voor een
bepaalde situatie het meest geschikt is, meestal wel te bereiken. 

3.8.2 Cr iter ium 2: Expliciet aangegeven begrenzingen en beperkingen
Zoals onder de vraag of de Ideal State een instructietheorie betreft al is opgemerkt, kunnen
de begrenzingen en beperkingen, in de zin van condities, vaak niet expliciet worden
aangegeven. In een docent-leerling interactie bijvoorbeeld, zijn de condities meestal
situationeel bepaald, in principe oneindig in aantal en het enige wat men een docent dan kan
aanbevelen, is alert te zijn op het effect van een bepaalde strategie op een leerling of groep
leerlingen. Treedt het beoogde effect op, of zijn er ook niet beoogde effecten en zo ja, zijn
die wel of niet wenselijk met het oog op het nagestreefde doel? Voor zover begrenzingen en
beperkingen kunnen worden aangegeven, bijvoorbeeld dat de strategie goed geschikt is
voor MAVO-leerlingen van dertien jaar, maar niet voor andere groepen leerlingen, moet dat
natuurlijk wel gebeuren.
Bij de selectie van de strategieën in hoofdstuk 2 is er in elk geval op gelet dat zij betrekking
hebben op leerlingen van twaalf tot zestien jaar oud.

3.8.3 Cr iter ium 3: Niet in tegenspraak met (onderzoeks)gegevens
“ ....(although we caution that apparent contradictions may disappear in the light of
re-interpretation of such (i.e. empirical) data).”  
De ondervertegenwoordiging van vrouwen in natuurkunde en techniek is uitgebreid
gedocumenteerd en wordt door verschillende groepen, zoals overheid, werkgevers en
vrouwenbeweging, ook als probleem ervaren. Mogelijke, uitsluitend in het onderwijs
gelegen oorzaken van dat probleem zijn empirisch in het algemeen sterk onderbouwd. 
In hoofdstuk 2 zijn als mogelijke oorzaken geïdentificeerd:

1. Het mannelijk imago van natuurkunde.
2. Het geen rekening houden met door socialisatie ontstane verschillen tussen meisjes en
 jongens. 
3. Seksespecifieke (rolbevestigende) behandeling.
4. Een te weinig leerlinggerichte leeromgeving. 
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Op empirisch onderzoek berustend ‘bewijs’  voor het bestaan van genoemde mechanismen is
in hoofdstuk 2 aan de orde geweest, maar het betreft vooral onderzoek dat in het buitenland
is gedaan. Nederlands onderzoek is betrekkelijk schaars. Er is wel op gelet dat de geciteerde
buitenlandse onderzoeken zoveel mogelijk betrekking hebben op met MAVO-leerlingen
vergelijkbare groepen leerlingen en verwante vakgebieden (natuur- wis- en scheikunde en
techniek, maar géén biologie of kennis der natuur), maar onderwijssystemen en cultuur
kunnen sterk verschillen van de Nederlandse situatie. Op de internationale GASAT-confe-
renties (GASAT = Gender and Science and Technology) is overigens wel gebleken dat aan
de genderproblematiek in veel verschillende culturen en onderwijssystemen dezelfde, voor
iedereen herkenbare, mechanismen ten grondslag liggen. 

In tegenstelling tot onderzoek naar oorzaken, is naar verhouding weinig onderzoek gedaan
naar de effecten van maatregelen om in het onderwijs iets te doen aan de sekse-ongelijkheid
in exacte vakken. In het nu volgende zal kort worden ingegaan op wat er wel bekend is aan
effecten van emancipatoir onderwijs.

3.8.3.1 Effecten van probleembewustheid
Van der Werf en haar collega’s constateren op grond van een onderzoek onder 68 vrouwe-
lijke en 156 mannelijke docenten natuur- en wiskunde dat, naarmate de docent
probleembewuster is, volgens de definitie van Jungbluth (Jungbluth, 1982), de leerlingen (in
derde en vierde klassen MAVO, HAVO, of VWO) vaker natuurkunde kiezen in hun
eindexamenpakket (Van der Werf, Korf & Clason, 1984). Er wordt in het genoemde
onderzoek echter geen antwoord gegeven op de vraag wat die probleembewuste docenten
anders deden dan hun niet-probleembewuste collega’s, dat die hogere keuzepercentages tot
gevolg had.

3.8.3.2 Effecten van het tegengaan van het mannelij k imago van natuurkunde
In het Engelse GIST-project was het VISTA-programma een belangrijke strategie om de
relevantie van exacte vakken en techniek voor meisjes te benadrukken. Vrouwen die een
‘mannelijk’  beroep uitoefenden en die daar succesvol in waren en er plezier in hadden,
kwamen in de klas praten over hun werk, met leerlingen van elf tot dertien jaar. Vergeleken
met leerlingen in een controlegroep waren leerlingen in de actiescholen beduidend minder
geneigd om natuurwetenschap als een mannelijk domein te zien en hadden zij een
positievere attitude tegenover natuurwetenschappen en natuurwetenschappers. Dat gold
zowel voor de meisjes als voor de jongens. In de vakkenkeuze kwam deze attitude-
verandering echter niet tot uiting (Kelly, Whyte & Smail, 1984).
In de ‘Kies Exact’  campagne die tussen 1987 en 1989 driemaal is uitgevoerd en die vooral
gericht was op leerlingen in het derde leerjaar HAVO en het vierde leerjaar VWO, werd
veel gebruik gemaakt van vrouwelijke rolmodellen, in televisiespotjes, posters, en overig
voorlichtingsmateriaal. De evaluatie wees uit dat er tijdens de campagneperiode meer
meisjes waren die aangaven exacte vakken te zullen opnemen in hun pakket. Meisjes waren
ook minder vaak van mening dat het kiezen van exacte vakken voor meisjes zinloos is, maar
vonden wel dat het belang van exacte vakken sterk werd overdreven. Evenals bij het
GIST-project kwamen de positievere keuzevoornemens en attitude niet tot uiting in het
feitelijk keuzegedrag (OC&W, 1990). 
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3.8.3.3 Effecten van het rekening houden met verschillen
Er zijn enige onderzoeksresultaten bekend over de effecten van het rekening houden met
verschillen door middel van lesmateriaal en door middel van het hanteren van bepaalde
groeperingsvormen, dat wil zeggen: naar sekse gescheiden of gemengde groepen.

Rekening houden met verschillen door  middel van het lesmater iaal
In het kader van het MENT-project is een aantal voorbeeldlespakketten ontwikkeld die, op
grond van een aantal criteria, werden geacht meisjes meer aan te zullen spreken dan de
gebruikelijke natuurkundeleerboeken. De gebruikelijke leerboeken sloten vooral aan bij de
‘ jongenswereld’  (De Leeuw, 1987). De leerlingen die de MENT-pakketten gebruikten (in
totaal 818 in onderbouw MAVO, HAVO en VWO), werden na afloop van de behandeling
van een lespakket (over elektriciteit, geluid of energie) gevraagd naar hun waardering ervan,
ook in vergelijking met de normale natuurkundelessen. De meest opvallende bevinding was
dat voor alle pakketten gold dat vooral de meisjes ze leuker vonden dan het gewone
leerboek. De jongens vonden de pakketten niet leuker of minder leuk dan het gewone
leerboek. Voor het overige werden, waarschijnlijk gezien het beperkte aantal lessen per
pakket, geen noemenswaardige verschuivingen in de waardering van meisjes voor natuur-
kunde geconstateerd (De Leeuw, 1987).

Rekening houden met verschillen door  middel van groeper ingsvormen
Goedhart (in: Kluvers & Goedhart, 1985) heeft een studie verricht naar (experimenten met)
naar sekse gescheiden onderwijs in Engeland. Voor de Nederlandse situatie zijn de
experimenten met meisjes- en jongensklassen in gemengde scholen relevant, aangezien
Nederland, op een enkele uitzondering na, sinds de Mammoetwet geen aparte meisjes- en
jongensscholen meer kent. Gescheiden meisjesgroepen worden aanbevolen omdat dan
seksespecifieke interacties tussen meisjes en jongens niet plaats zouden kunnen vinden en
de docent in een meisjesgroep zijn of haar onderwijs wel moet afstemmen op de behoeften
van meisjes. De resultaten van de experimenten wijzen er op dat de meisjesgroepen ten
opzichte van gemengde groepen positief uitpakten wat betreft de prestaties van meisjes, hun
waardering voor de sfeer in de klas en hun keuze voor exacte vakken. Voor jongens leek het
onderwijs in een jongensgroep juist wat negatiever uit te pakken ten opzichte van het les
krijgen in een gemengde groep, mede ten gevolge van ordeproblemen in de jongens-
groepen. Die ordeproblemen en negatieve effecten bij jongens zouden bij de docenten
weerstand kunnen wekken tegen gescheiden onderwijs aan jongens.
Jörg et al. (1990) hebben in een natuurkundeklas ook negatieve effecten waargenomen van
practicum in meisjesgroepjes, als gevolg van geringe praktische vaardigheden bij meisjes of
van groepsdruk om zich niet serieus in te zetten voor het practicum. Daardoor werd
bijvoorbeeld een meisje dat wel aan de slag wilde, door haar groepsgenotes bewust gene-
geerd. De in paragraaf 2.3 genoemde seksestereotiepe taakverdeling in gemengde groepjes
is door veel verschillende onderzoekers gesignaleerd, ook door Jörg en zijn collega’s. Ook
Smail (1984) noemt negatieve effecten van het werken in meisjesgroepjes, die zich
terugtrekken achterin het practicumlokaal en zich onttrekken aan de opdrachten. 
Kortom: Natuurkundelessen in naar sekse gescheiden klassen lijken een positief effect te
kunnen hebben, maar naar sekse gescheiden groepjes binnen een bepaalde klas bij het
natuurkundepracticum kunnen zowel negatieve als positieve effecten hebben. Er vallen dan
ook geen duidelijke aanbevelingen te doen op dit punt. Het maken van aparte meisjes- en
jongensklassen valt als aanbeveling buiten het bestek van dit onderzoek, omdat een
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dergelijke maatregel niet door een enkele docent, maar door de school wordt genomen en
omdat het geen instructiestrategie betreft.

3.8.3.4 Effecten van gelij ke behandeling
Op grond van bandopnamen van een aantal van haar lessen constateerde Spender dat zij,
ondanks een hoge graad van probleembewustheid, ongeveer een derde van haar tijd aan de
meisjes in haar klas besteedde tegen tweederde aan de jongens, omgerekend naar gelijke
aantallen meisjes en jongens. Hetzelfde gold voor een aantal van haar collega’s (Spender,
1982). Docenten die haar experiment herhaalden, kwamen tot dezelfde conclusie. In meer
recent onderzoek in Nederland is gevonden, dat docent driekwart van hun tijd besteedden
aan de jongens (Dolle-Willemsen). Pogingen om aan de meisjes evenveel tijd te besteden
als aan de jongens werden door de buitenlandse docenten ervaren als overdreven aandacht
voor de meisjes en door de jongens als voortrekken van de meisjes, ondanks het feit dat
geen enkele docent er in slaagde om meer dan 42 procent van de tijd aan meisjes te
besteden. Op grond van haar ervaringen sprak Spender de vrees uit dat pogingen om het
onderwijs voor meisjes aantrekkelijker te maken stuk zullen lopen op ordeproblemen,
veroorzaakt door jongens die zich niet interesseren voor de voor meisjes aantrekkelijke
elementen en die protesteren tegen wat zij ervaren als voortrekken van meisjes.

3.8.3.5 Effecten van een leer lingger ichte leeromgeving
Op grond van hun onderzoek naar de invloed van de wiskundedocent op attituden,
prestaties en keuzen ten aanzien van wiskunde bij meisjes, kwamen Kuyper en Meulenbeld
(1988) tot de conclusie dat het gedrag van docenten niet veel invloed uitoefent op
sekseverschillen in genoemde leerlingkenmerken. De docenten in hun onderzoek verschil-
den weliswaar wel significant van elkaar op aspecten van leerlinggerichtheid als open
lesgedrag en relevantie-overdracht’ (en ook op seksespecifiek lesgedrag en veronderstelde
stereotiepe opvattingen), maar verschillen tussen jongens en meisjes in hun klassen konden
door de onderzoekers niet systematisch worden toegeschreven aan verschillen tussen
docenten op genoemde aspecten. 

3.8.4 Cr iter ium 4: Spaarzaamheid en eenvoud
“ …it should be simple - the fewer variables, the better.”
Het bleek mogelijk om alle in de literatuur gevonden strategieën ter verbetering van de
deelneming van meisjes aan natuurkunde, die door een docent kunnen worden uitgevoerd,
overzichtelijk te ordenen in een tweedimensionale matrix voor probleembewust handelen
(figuur 2.1 in hoofdstuk 2) en een tweedimensionale matrix voor het creëren van een
leerlinggerichte leeromgeving (figuur 2.2 in hoofdstuk 2). De ene dimensie verwijst naar de
onderliggende problematiek waar de strategie zich op richt, de andere naar wat de docent
moet doen. Die overzichtelijkheid vergemakkelijkt de keuze en operationalisering van de
variabelen in het onderzoek.

3.8.5 Cr iter ium 5: Bruikbaarheid
“ Snow (1971) states that theory should be useful for organizing existing data meaningfully
and for producing useful hypotheses.”  
De vraag naar de bruikbaarheid van de Ideal State als theorie kan het beste worden
beantwoord in de volgende hoofdstukken. Vooralsnog lijken de classificeringsschema’s
voor respectievelijk probleembewust handelen (figuur 2.1 uit hoofdstuk 2) en
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leerlinggerichte leeromgeving (figuur 2.2 uit hoofdstuk 2) inderdaad een betekenisvolle
manier te vormen om bestaande kennis over emancipatoir onderwijs in de natuurkunde te
organiseren. Er kunnen op grond van deze schema’s, samen met het in dit hoofdstuk
afgeleide onderzoeksmodel dat de hypothetische relaties tussen docent, leeromgeving en
leerlinguitkomsten weergeeft, bruikbare verwachtingen worden geformuleerd.

3.8.6 Cr iter ium 6: Volledigheid
“ It (i.e. comprehensiveness) can be estimated by considering whether or not the model
includes strategy components from all major classes of methods - organisational (both
micro and macro), delivery, and management.”  
Onder volledigheid wordt verstaan of er in de instructietheorie sprake is van strategieën die
gaan over (a): De organisatie van de leerstofinhouden, (b): De overdracht van de leerstof en
(c): De lesorganisatie. Alle drie strategievormen komen voor in de Ideal State. Dat is niet
verwonderlijk omdat naar volledigheid is gestreefd, zowel bij de verzameling van
strategieën uit de literatuur als bij de reflectie op de vraag voorafgaand aan het onderzoek:
“Wat doet een docent doorgaans in de les en hoe zou hij of zij daarbij de deelneming van
meisjes aan onderwijs in de natuurkunde kunnen bevorderen?”  De vraag naar de invloed
van de docent op leerlinguitkomsten (en verschillen daarin tussen groepen leerlingen) kan
immers niet worden beantwoord als niet alle mogelijke kanalen waarlangs die invloed kan
worden uitgeoefend, worden onderzocht.
Naar aanleiding van de resultaten die in het kader van de SISS (Second International
Science Study) zijn verzameld onder docenten en leerlingen, kwamen Pelgrum en Plomp
(1986) tot de conclusie, dat er weinig aanwijzingen waren voor een samenhang tussen
docent- en leskenmerken enerzijds en verschillen tussen leerlingen binnen een schooltype
anderzijds (vergelijk ook de resultaten van Kuyper & van der Werf, 1990). De auteurs
merken echter ook op, dat dat gebrek aan samenhang veroorzaakt kon zijn, “…door het feit
dat de factoren die van belang zijn niet in dit deel van het onderzoek waren opgenomen.”
(Pelgrum & Plomp, 1986). Van de gegevens uit het onderhavige onderzoek zou wel mogen
worden verwacht, dat zij inzicht bieden in de samenhang tussen docent- en leskenmerken en
verschillen tussen leerlingen, in het bijzonder tussen meisjes en jongens.

3.8.7 Cr iter ium 7: Optimaliteit
“ Optimality (which is related to usefulness): It is not enough to be valid, is it better than
anything else available?”
Om de optimaliteit van een strategie of een set strategieën te toetsen, beveelt Reigeluth aan
om na te gaan of een andere strategie of model onder de gegeven omstandigheden tot betere
resultaten zou leiden. Het doel: Graag meer meisjes die natuurkunde kiezen, is het simpelst
te bereiken door het vak verplicht te stellen, maar dan hebben we het niet meer over een
instructiemodel. Een andere strategie die geen deel uitmaakt van de Ideal State, is naar
sekse gescheiden onderwijs. Ook dat vormt geen instructiestrategie, maar de strategieën in
de Ideal State zouden wel in het kader van naar sekse gescheiden onderwijs kunnen worden
toegepast, zoals bijvoorbeeld in het Coornhert Exact project (Sanders & Wijers, 1990,
1991; Schröder, 1992; Croes, 1993) is gebeurd.

3.7.8 Cr iter ium 8: Generaliseerbaarheid
De generaliseerbaarheid van een kandidaat instructietheorie wordt gedeeltelijk bepaald door
het aantal randvoorwaarden en beperkingen zoals die onder criterium 2 aan de orde zijn
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geweest en gedeeltelijk door de effecten in termen van de gewenste uitkomsten bij meisjes:
Een positievere attitude, een beter zelfbeeld, betere prestaties en een hoger keuzepercentage
onder meisjes. Het systematische overzicht van aanbevelingen heeft uiteraard zeker zijn nut
als uitgangspunt voor discussie en bewustwording en als handreiking voor docenten om iets
aan de deelneming van meisjes te doen. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de
aanbevelingen in hoofdstuk 2 niet ook van toepassing zouden kunnen zijn op meisjes en
docenten natuurkunde in het HAVO en het VWO, dat wil zeggen, voor de groep die na de
basisvorming doorstroomt naar bovenbouw HAVO of VWO. 
Van de onderzoeksresultaten werd verwacht dat zij bij zouden dragen aan de toepasbaar-
heid van het model voor de specifieke groep leerlingen en docenten waar het in dit onder-
zoek over gaat: Meisjes en natuurkundedocenten in het tweede jaar van het voortgezet
onderwijs in (tegenwoordig) VMBO.
Er is al geconstateerd, dat er uit onderzoek tot in het begin van de jaren 1990 maar weinig
bekend is over de effecten van maatregelen ter verbetering van de deelneming van meisjes
aan het onderwijs in van oudsher traditionele ‘mannenvakken’ . Over de effecten voor
verschillende groepen meisjes (verschillend qua begaafdheid, culturele achtergrond,
sociaal-economische achtergrond en persoonskenmerken) was tot dan al helemaal weinig
bekend. In de literatuur vanaf de jaren 1990 verschenen waarschuwende geluiden over
contraproductieve effecten van interventies, waarbij niet voldoende stil is gestaan bij de
kenmerken en waardenoriëntaties van de doelgroep en/of de kenmerken van de school
(Willis et al., 1991). In instructietheoretische termen zou dit betekenen, dat niet voldoende
nagedacht is over de condities waaronder van een bepaalde interventie een positief effect
zou mogen worden verwacht. 
Willis en haar collega’s (1991) beschrijven bijvoorbeeld, hoe meisjes die zich zonder
interventie al assertief opstelden, het meeste profiteerden van emancipatoire maatregelen
zoals speciale activiteiten, keuzebegeleiding, etc., waardoor de verschillen tussen meisjes
onderling alleen maar groter werden.
Het ontbrak in het begin van de jaren 1990 dan ook nog aan een voldoende gedetailleerde
en empirisch onderbouwde theorie over, dan wel een politieke analyse van, onderwijs-
verandering waarin het opheffen van sekse-ongelijkheid centraal staat. Zo werd althans
gesteld door o.a. Kelly (1987a) en Willis et al. (1991). Vóór alles zou een dergelijke theorie
en analyse gebaseerd moeten zijn op een overweging van waar we nu (dat wil zeggen anno
1990) staan en van wat er mogelijk is, uitgaande van de scholen en docenten van vandaag,
aldus Kelly. In het licht van de onvoldoende behaalde doelstellingen van de basisvorming,
inclusief de in de basisvorming besloten emancipatoire doelstellingen, zou aan een derge-
lijke theorie tegenwoordig, aan het begin van de jaren 2000, nog steeds wel behoefte zijn.

3.9 Uitwerking van de onderzoeksvragen

Aan het eind van hoofdstuk 1 zijn de doelen en de probleemstelling geformuleerd. Op grond
van de bevindingen en theoretische overwegingen in de hoofdstukken 2 en 3 kon de
probleemstelling nader worden uitgewerkt. Als doelen werden in hoofdstuk 1 geformuleerd:

a. Inzicht krijgen in de stand van zaken in het onderwijs in de natuurkunde in MAVO-2, in
 dié factoren die door de docent in principe te beïnvloeden zijn, én die voor de
 deelneming van meisjes aan het onderwijs in de natuurkunde relevant zijn.
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b. Inzicht krijgen in de relatie tussen de onder a.) genoemde factoren en de deelneming
 van meisjes aan het onderwijs in de natuurkunde.

Aansluitend bij de doelen is als globale probleemstelling geformuleerd: “Hoe brengen
docenten natuurkunde het vak en hoe gaan ze met hun leerlingen om? Wat voor effect heeft
dat op de deelneming van meisjes?” , met als onderzoeksvragen, aansluitend bij doel a):
1a. “Wat is er al bekend over door de docent beïnvloedbare kenmerken van onderwijs in de
   natuurkunde die gunstig zijn voor meisjes? en: 
1b. “ Is het mogelijk om op grond van eerder onderzoek, beschrijvingen van praktijkerva-

 ringen en theorie, een samenhangend beeld te schetsen van het gewenste onderwijs in
  de natuurkunde voor meisjes?”
Deze onderzoeksvragen zijn in hoofdstukken 2 en 3 bevestigend beantwoord, met als
belangrijke aantekening, dat het ‘Gewenste onderwijs in de natuurkunde aan meisjes’ , ofwel
Ideal State in de terminologie van Kahle, niet mag worden opgevat als een recept dat
gegarandeerd en onder alle omstandigheden tot de gewenste uitkomsten leidt. De Ideal State
voldoet zeker niet aan de criteria voor een prescriptieve theorie. De Ideal State zou echter
wel een goed uitgangspunt kunnen vormen voor zowel docenten die hun onderwijs willen
veranderen om meer meisjes bij natuurkunde te betrekken, als voor onderzoekers voor het
uitwerken van hypothesen en onderzoeksvragen.

De onderzoeksvragen bij doel b) kunnen op grond van de overwegingen in het voorgaande
en het onderhavige hoofdstuk, verder worden gespecificeerd. De vragen luiden (aannemen-
de dat de voor het onderzoek relevante kenmerken van de bestaande onderwijspraktijk in
kaart gebracht zijn): 
2. “Hoe verhoudt zich (dan) de bestaande onderwijspraktijk in MAVO-2 tot de
   gewenste?” , ofwel: “ In hoeverre voldoet het bestaande onderwijs in de natuurkunde
   aan de Ideal State kenmerken?”
3. “Welke kenmerken van de bestaande onderwijspraktijk in MAVO-2 hangen samen met
    positieve dan wel negative uitkomsten bij meisjes?”  Ofwel: “Hoe sterk hangen
   kenmerken van de bestaande onderwijspraktijk in MAVO-2 samen met positieve dan
   wel negatieve uitkomsten bij meisjes?” , ofwel “Welke kenmerken van het bestaande
   onderwijs in de natuurkunde vertonen een significante samenhang met uitkomsten bij
   meisjes, in het bijzonder de keuze voor natuurkunde?”

De antwoorden op de vragen 2) en 3) leiden vervolgens tot een antwoord op vraag 4):
4. “Bestaat er in de praktijk een positieve relatie tussen de mate waarin het onderwijs in
   een bepaalde klas aan de kenmerken van het gewenste onderwijs in de natuurkunde
   voldoet enerzijds, en positieve uitkomsten bij meisjes anderzijds?”

De laatste vraag die beantwoord dient te worden, luidt:
5. “Wat kan worden toegeschreven aan de invloed van de docent en welke andere factoren

  spelen eventueel een rol?”

Het antwoord op vraag 2 kan worden gegeven door na te gaan in hoeverre het bestaande
onderwijs in de natuurkunde voldoet aan de gewenste Ideal State kenmerken. In de
benadering van Kahle zou dit voldoende zijn om discrepanties tussen de bestaande
onderwijspraktijk en de ‘ ideale’ , of ‘good practices’  op te sporen en aanbevelingen voor
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verbetering te kunnen formuleren. In deze benadering zou kennis van de uitkomsten, dat wil
zeggen, attituden, prestaties en keuzen, niet nodig zijn en het antwoord op vraag 3 zou
hetzelfde zijn als dat op vraag 2.
We hebben echter al geconcludeerd, dat de Ideal State niet als norm mag worden
beschouwd voor goed onderwijs in de natuurkunde aan meisjes, zonder ook de uitkomsten
(of effecten) van dat onderwijs onder bepaalde condities in de overwegingen te betrekken.
Het is ook nodig om te kijken naar de klassen met gewenste en ongewenste uitkomsten,
bijvoorbeeld een hoog, respectievelijk laag, percentage kiezers voor natuurkunde onder de
meisjes en te onderzoeken of er sprake is van verschillen in klasklimaat, curriculum en
probleembewust handelen van de docent. Daarbij moet rekening worden gehouden met
buiten de invloed van de docent gelegen factoren, die de uitkomsten zouden kunnen
beïnvloeden. 
Vraag 3 wordt aldus: “Hoe sterk hangen de keuze voor natuurkunde (of een andere
uitkomst) samen met exogene en endogene kenmerken van de docent, de leeromgeving en
de leerlingen?”  
De antwoorden op vraag 2 en de bijgestelde vraag 3 moeten nu naar verwachting inzicht
geven in welke mate de aanbevelingen in hoofdstuk 2 inderdaad tot gewenste uitkomsten
leiden, waar er eventueel bijstellingen nodig zijn en waar er eventueel verder onderzoek
nodig is. 
Vraag 4 kan daarmee specifieker worden geformuleerd als: “ In hoeverre kunnen
aangetroffen gewenste uitkomsten worden gerelateerd aan de mate waarin het onderwijs in
de natuurkunde voldoet aan de Ideal State?”  

Het antwoord op vraag 5 komt aan het eind van dit proefschrift aan de orde, in de discussies
naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek. In correlationeel onderzoek betekent
een significante correlatie tussen twee variabelen, bijvoorbeeld het percentage van de
meisjes dat in een klas natuurkunde kiest en het type leerboek dat wordt gebruikt, nog niet
dat het gebruiken van een bepaald type leerboek de oorzaak zou zijn van het geconstateerde
keuzepatroon. En, aannemende dat er goede argumenten zijn voor een oorzakelijk verband,
moet ook worden bekeken in hoeverre de keuze van een leerboek onder de invloed van een
individuele docent valt. Dat hangt van de context af: In een éénpersoonssectie van een
kleine school heeft een docent natuurkunde in principe meer invloed op de keuze van het
leerboek dan in grote secties in een grote scholengemeenschap.
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Hoofdstuk 4
Aanpak van het empir isch deel van het onderzoek

In het empirisch deel van het onderzoek gaat het er om te bepalen of en in hoeverre de in
hoofdstukken 2 en 3 geformuleerde Ideal State inderdaad in de lespraktijk voorkomt en
zoja, of hij tot de gewenste effecten leidt. Daartoe moesten instrumenten geïdentificeerd
en/of ontwikkeld worden die de relevante docent-, leeromgevings- en leerlingvariabelen
adequaat beschrijven. De aard van de instrumenten (vragenlijsten, observaties, interviews,
etc.) werd bepaald door de gekozen onderzoeksmethode, die op zijn beurt voortvloeide uit
de onderzoeksvragen. 
Paragraaf 4.1 gaat nader in op de overwegingen die aan de gekozen methode van
onderzoek en aan de selectie van respondenten ten grondslag liggen. Paragraaf 4.2
bespreekt de procedure voor de selectie van de respondenten en de consequenties van die
procedure voor de generaliseerbaarheid van de resultaten en de effectieve
steekproefomvang. Ook wordt de representativiteit van de gerealiseerde steekproef op een
aantal kenmerken beschreven. In paragraaf 4.3 komen de constructie van de vragenlijsten
en de relatie van de instrumenten tot het onderzoeksmodel en de Ideal State aan de orde.
Vervolgens beschrijft paragraaf 4.4 de constructie van de onderzoeksvariabelen. In
paragraaf 4.5 volgt een discussie en samenvatting.

4.1 De methode van onderzoek

Aan het einde van het vorige hoofdstuk zijn de onderzoeksvragen die in hoofdstuk 1 zijn
geformuleerd, waar nodig bijgesteld en gepreciseerd.  Onderzoeksvraag 1 is in de
voorgaande hoofdstukken beantwoord. De overige onderzoeksvragen luiden:
2. “ In hoeverre voldoet het bestaande onderwijs in de natuurkunde aan de Ideal State
   kenmerken?”
3. “Hoe sterk hangen de keuze voor natuurkunde (of een andere uitkomst) samen met
   exogene en endogene kenmerken van de docent, de leeromgeving en de leerlingen?”
4. “ In hoeverre kunnen aangetroffen gewenste uitkomsten worden gerelateerd aan de mate
   waarin het onderwijs in de natuurkunde voldoet aan de Ideal State?”
5. “Wat kan worden toegeschreven aan de invloed van de docent en welke andere factoren
   spelen eventueel een rol?”
Gezien de aard van de onderzoeksvragen, die neerkomen op het identificeren en het toetsen
van goede praktijken in het bestaande onderwijs in de natuurkunde, moesten gegevens van
een representatieve steekproef van docenten verzameld worden, samen met gegevens van en
over hun klassen. Om uitspraken te kunnen doen over de mate waarin de bestaande onder-
wijspraktijk anno 1990 voldeed aan Ideal State kenmerken moest de geselecteerde groep
docenten voldoende representatief zijn voor de gehele groep van docenten natuurkunde in
het MAVO. Om te kunnen controleren voor exogene factoren, moesten relevante exogene
factoren, zoals bijvoorbeeld de grondslag van een school, de omvang van de school, de
regio waarin school gevestigd is, het type school, enzovoorts, bekend zijn, of, indien moge-
lijk, hetzelfde voor elke docent. In het laatste geval zou dan met de betreffende exogene
variabele helemaal geen rekening meer hoeven te worden gehouden. 
Meestal betekent het constant houden van een exogene variabele, bijvoorbeeld alleen open-
bare MAVO-opleidingen nemen, dat de representativiteit te veel wordt beperkt.
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Vanwege de omvang van de te onderzoeken groep docenten en leerlingen, werd een survey
met behulp van vragenlijsten het meest efficiënt en toepasselijk bevonden. Fraser (1989)
noemt in zijn overzichtsartikel over onderzoek naar het klasklimaat vijf voordelen van
onderzoek met behulp van schriftelijke vragenlijsten, die hieronder puntsgewijs worden
genoemd en besproken.

1. Schriftelijke perceptiemetingen zijn goedkoper dan getrainde observatoren.
Voor het onderhavige onderzoek was dat gezien de omvang van de onderzoeksgroep en de
ter beschikking staande middelen, zeker het geval. 

2. Schriftelijke perceptiemetingen zijn gebaseerd op de ervaringen van de leerlingen over
vele lessen, terwijl observaties gewoonlijk beperkt zijn tot een klein aantal lessen. 
Het invullen van de vragenlijsten gebeurde in het onderhavige onderzoek aan het einde van
het eerste jaar dat de leerlingen natuurkunde kregen, vanuit de overweging dat de leerlingen
dan een redelijk homogene groep zouden vormen wat betreft de hoeveelheid onderwijs in
de natuurkunde die zij gehad hadden. Aan het einde van het schooljaar mocht bovendien
worden verwacht dat hun houding tegenover natuurkunde en het onderwijs in natuurkunde
ook gebaseerd zou zijn op de achter hen liggende ervaringen in dat onderwijs. Omdat de
leerlingen dan één jaar onderwijs in natuurkunde hebben gehad  van één en dezelfde docent,
zou bovendien de kans het grootst zijn dat verschillen in de ervaringen met en de waarde-
ring van het onderwijs in de natuurkunde (mede) mochten worden toegeschreven aan
verschillen tussen docenten. 

3. Schriftelijke perceptiemetingen betreffen de gezamenlijke oordelen van alle leerlingen in
een klas, terwijl observaties doorgaans door een enkele observator worden gedaan.
Wierstra, Jörg en Wubbels (1986) vonden dat het klasgemiddelde over de individuele
leerlingpercepties van klaskenmerken, kan worden beschouwd als een maat voor de ‘actual
learning environment’ , oftewel de operationele (ook wel ‘ feitelijke’  genoemde)
leeromgeving.

4. Leerlingpercepties van wat er in de klas gebeurt, zijn doorgaans sterkere determinanten
van leerlinggedrag dan de ‘werkelijke’  situatie en kunnen daarom belangrijker zijn dan
geobserveerde variabelen.
Wierstra, Jörg en Wubbels  (1986) vonden in hun onderzoek ook, dat bewering 4 geldt voor
affectieve uitkomsten, maar niet op ondubbelzinnige wijze voor cognitieve uitkomsten.
Onder leerlinggedrag moeten in dit geval ook affectieve uitkomsten worden verstaan, maar
dan in de zin van ‘het in een vragenlijst aangeven het al dan niet eens te zijn met een
uitspraak over een gevoel met betrekking tot het vak’ . 
Een tweede kanttekening betreft het belang van de leerlingpercepties als indicatoren van
wat er in de klas gebeurt, onafhankelijk van hun waarde als voorspellers van leerlinggedrag.
Dat hangt samen met de onderzoeksvragen die men beantwoord wil hebben. Het kan
bijvoorbeeld belangrijk zijn om de relatie tussen docentperceptie en leerlingperceptie van
de lessituatie te weten, of om te bekijken in hoeverre bepaalde aspecten van het gewenste
curriculum ook inderdaad gerealiseerd zijn. Een belang dat overigens ook door Fraser en
Wierstra en zijn collega’s wordt onderkend. Zij bepleiten dan ook een combinatie van
onderzoekstechnieken. In het onderhavige onderzoek zijn mede om die reden ook de
docenten bevraagd. 
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5. Schriftelijke perceptiemetingen van de leeromgeving verklaren doorgaans meer variantie
in leeruitkomsten dan direct geobserveerde variabelen.
Deze bewering wil zeggen, dat er een sterker verband bestaat tussen de met behulp van
leerlingoordelen gemeten kenmerken van de leeromgeving en de keuze, waardering of
prestaties voor een vak bij diezelfde leerlingen, dan tussen observaties van de leeromgeving
door een onafhankelijke observator en uitkomsten bij leerlingen. Mogelijk hebben
leerlingen, als ‘belanghebbenden’  bij de inrichting van de leeromgeving, een andere,
sterkere verhouding tot de leeromgeving dan een observator van buitenaf. 

Tot slot is aangenomen dat de leerlingen bij aanvang van het onderwijs in de natuurkunde
een tamelijk neutrale, afwachtende houding zouden hebben tegenover dat vak, aangezien ze
er op dat moment zelf nog geen ervaring mee hebben. Met het oog op hun leeftijdsfase is
verondersteld dat ze open zouden staan tegenover nieuwe ervaringen en een voor hen nieuw
vak (zie ook Keller & Kopp’s ‘audience analysis’  van gemiddeld intelligente scholieren in
de leeftijd van 13 tot 14 jaar, in: Reigeluth, 1987) en dat ze uiteindelijk hun oordeel over
het onderwijs in de natuurkunde vooral zouden baseren op hun concrete ervaringen ermee.
Wel zou de roep van natuurkunde als ‘moeilijk vak’  al vooruitgegaan kunnen zijn, maar dit
is juist iets waar in de Ideal State tegenwicht aan moet worden geboden. Ook zouden
leerlingen op basis van horen zeggen mogelijk al bepaalde verwachtingen kunnen hebben
van de docent bij aanvang van het onderwijs in de natuurkunde, of hebben zij mogelijk de
betreffende docent al in een andere hoedanigheid leren kennen, bijvoorbeeld als docent
wiskunde in het eerste jaar. Dat laatste is in de vragenlijsten meegenomen. Indien de
bovengenoemde aanname van een neutrale attitude in het begin, om wat voor reden dan ook
niet zou kloppen voor leerlingen in het tweede leerjaar MAVO, zou het lastiger worden om
te onderzoeken in hoeverre gemeten uitkomsten in een bepaalde klas ook zouden kunnen
worden toegeschreven aan het onderwijs in die klas. Klassen zouden echter nog wel steeds
met elkaar kunnen worden vergeleken op hun uitkomsten en hun kenmerken.

4.2 De selectie van de respondenten

Bij het selecteren van de docenten en de klassen is er op gelet dat zij óf een homogene
groep vormden met betrekking tot exogene variabelen, óf dat van belang geachte exogene
variabelen bekend waren, opdat kon worden onderzocht of de uitkomsten van het onderzoek
door die variabelen worden beïnvloed. De ‘constante’  exogene variabelen zijn onder andere
het schooltype en het leerjaar (MAVO-2), het al dan niet kunnen kiezen van natuurkunde in
MAVO-3, minimaal drie jaar leservaring van de docent en ervaring van de docent in de
bovenbouw van het MAVO. Daar is van te voren op grond van bepaalde overwegingen op
geselecteerd. Zo kon, ten tijde van de gegevensverzameling, een leerling op ongeveer 80
procent van de MAVO-opleidingsmogelijkheden al na het tweede leerjaar besluiten om
natuurkunde te laten vallen. Alleen deze scholen zijn in het onderzoek meegenomen, omdat
het aannemelijk leek dat het keuzeperspectief aan het einde van MAVO-2 sterk werd beïn-
vloed door de vraag of men dan al, of pas een jaar later, moest besluiten over de definitieve
opneming van natuurkunde in het eindexamenpakket. Ook is er voor gekozen om alleen
docenten in het onderzoek op te nemen die minstens drie jaar leservaring in natuurkunde
hadden, om ‘ ruis’  door beginnersproblematiek uit te sluiten. Van de groep docenten zonder
bovenbouwervaring (die overigens een kleine minderheid bleek te vormen), werd veronder-
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steld dat deze er toch een wat andere optiek op keuzeadvisering en beoordeling van de
capaciteiten van leerlingen op na zou houden dan de groep docenten met ervaring in de
bovenbouw. Docenten met ervaring in de bovenbouw kunnen immers bij het geven van een
keuzeadvies hun kennis van het bovenbouwcurriculum gebruiken en hun kennis van de
eisen die zij stellen aan hun bovenbouwleerlingen. 

De gemaakte afbakening van de groep te onderzoeken docenten betekent, dat de resultaten
met betrekking tot de keuze voor natuurkunde strikt genomen uitsluitend mogen worden
gegeneraliseerd naar leerlingen en docenten in het MAVO, op scholen waar na een jaar al
moest worden gekozen tussen wel of geen natuurkunde in het eindexamenpakket, waarbij
docenten over minimaal drie jaar leservaring moesten beschikken en bovenbouwervaring
hebben. Eventuele claims over generaliseerbaarheid, voor het MAVO als geheel, voor de
basisvorming , het huidige VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs) en voor
andere opleidingen, zullen dan ook met argumenten moeten worden onderbouwd. 
Anderzijds wilden we mogelijke invloeden van de docent zo zuiver mogelijk meten, dus de
keuze om bepaalde exogene factoren wel of niet in het onderzoek op te nemen, betreft
steeds een afweging tussen generaliseerbaarheid en zekerheid.

Andere dan de bovengenoemde exogene variabelen die mogelijk van invloed zouden
kunnen zijn op de resultaten, werden in de vragenlijsten opgenomen. Het gaat onder andere
om de keuzebegeleiding op school en de rol die de natuurkundedocent daarin speelt, de
hoeveelheid leservaring in natuurkunde, het natuurkundeleerboek, andere functies van de
docent, zoals decanaat of directie, of de leerling bij keuze van natuurkunde in het derde
leerjaar dezelfde docent weer zou krijgen, of de leerlingen de docent al gehad hadden in het
eerste leerjaar (als docent wiskunde), enz., enz. (zie voor een volledig overzicht de docent-
vragenlijsten deel 1 en deel 2, opgenomen in bijlage 3).

4.2.1 De selectie van de scholen
Volgens gegevens van het ministerie van onderwijs en wetenschappen, waren er eind jaren
negentientachtig 1052 MAVO-opleidingsmogelijkheden, met in totaal 238694 leerlingen in
de leerjaren twee tot en met vier. Inclusief de potentiële MAVO-leerlingen in het ‘brugjaar’
van scholengemeenschappen, volgden in die periode naar schatting 280000 leerlingen een
MAVO-opleiding.
De MAVO’s van voor de basisvorming konden in vijf typen worden ingedeeld:
1. Categoraal: Categorale MAVO’s.
2. MAVO/HAVO/VWO-1: MAVO’s binnen een MAVO-HAVO-VWO scholengemeen-
 schap met een brugperiode van één jaar.
3. Overig MAVO/HAVO/(VWO): Overige MAVO-HAVO-(evt VWO) scholengemeen-

schappen (met langere brugperioden).
4. (M)AVO-VBO: (M)AVO-VBO scholengemeenschappen.
5. Uitzondering: Restcategorie (op grond van een bijzondere onderwijskundige
 benadering -IVO of Montessori etc.-, AVO-MBO scholengemeenschappen,
 internationale scholen e.d.).

Alleen categorale MAVO’s en MAVO’s binnen een scholengemeenschap MAVO-HAVO-
VWO met een eenjarige brugperiode kwamen in aanmerking, omdat in scholen met langere
brugperioden niet bekend was wie er in het tweede leerjaar als (toekomstige) MAVO-leer-
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ling kon worden beschouwd, en (M)AVO-VBO scholen en scholen in de categorie ‘Uitzon-
dering’  indertijd nog vrij zeldzaam waren en weinig representatief voor de doorsnee
MAVO-opleiding. Bovendien werden zeer kleine MAVO’s en MAVO-afdelingen met
minder dan 200 leerlingen uitgezonderd vanwege de grote kans op betrokkenheid bij een
fusieproces. Ook MAVO’s op een zelden voorkomende grondslag werden uitgesloten.
Daarmee werd op voorhand een op organisatorische en algemene onderwijskenmerken zo
homogeen mogelijke groep scholen geselecteerd. Dat zou de kans vergroten dat verschillen
tussen klassen in deelneming aan natuurkunde aan klasfactoren zouden kunnen worden
toegeschreven, met als centrale klasfactor uiteraard de docent. Uiteraard beperkt deze keuze
wel de generaliseerbaarheid nog wat verder, namelijk wat betreft de geldigheid van de
bevindingen voor de van deelneming aan het onderzoek uitgesloten scholen. 

In het verzoek om deelneming aan het onderzoek werd enige informatie over de sectie
natuurkunde gevraagd, onder andere over het gebruikte leerboek en de leservaring van de
docenten in MAVO-2 en in de bovenbouw van het MAVO. Ook werd gevraagd of natuur-
kunde tot en met het derde leerjaar verplicht was, of dat leerlingen het vak al na het tweede
leerjaar konden laten vallen. De scholen is verzocht in elk geval het ingevulde formulier
terug te sturen, ook als van verdere deelname aan het onderzoek werd afgezien. Op grond
van de verstrekte informatie op de antwoordformulieren van de scholen die tot deelname
bereid waren, werd de uiteindelijke selectie van scholen en docenten gemaakt.
Er werden alleen MAVO’s in het onderzoek opgenomen waar na het tweede leerjaar het vak
natuurkunde facultatief was. Dat was het geval te voor 75 procent van de MAVO’s die het
verzoek om deelname terug stuurden. Het maakt voor het keuzeperspectief verschil of de
keuze voor natuurkunde al na het tweede of pas na het derde leerjaar moet worden gemaakt.
Docenten met minder dan drie jaar onderwijservaring kwamen niet in aanmerking voor
deelneming, om de invloed van beginnersproblemen te minimaliseren.
Andere exogene variabelen die van belang kunnen zijn, zijn opgenomen in de docent-
vragenlijsten. Dit zijn het gebruikte leerboek, ervaring in de bovenbouw, ervaring in
MAVO-2 en de kennis die de docent ‘extra’  van de leerling of de klas heeft, bijvoorbeeld
als klassedocent, decaan en/of als docent in een ander vak dan natuurkunde. 

4.2.2 De respons op schoolniveau
Er zijn 459 MAVO-opleidingen aangeschreven die op grond van CBS-gegevens uit 1988
behoorden tot de schooltypen MAVO-categoraal of scholen- gemeenschap MAVO-HAVO-
VWO met een eenjarige brugperiode. Op 18 oktober 1990 zijn de verzoeken om
medewerking verzonden, drie weken later, op 12 november 1990 is een herinneringsbrief
gestuurd aan de 285 scholen die tot op dat moment nog niet gereageerd hadden.
Vijftien scholen bleken opgeheven te zijn en/of opgegaan in een MAVO-VBO scholen-
gemeenschap, waardoor zij buiten de selectie kwamen te vallen. Eén school bleek geen
MAVO-afdeling te hebben. Eén school bleek een internationale school te zijn en werd ook
alsnog uitgezonderd. Daarmee kwam de omvang van het selectiekader op 499 opleidingen
voor MAVO te liggen, met ongeveer 50 procent van alle MAVO-leerlingen. Ook werden er
57 scholen aangezocht voor deelname aan een ander MENT-onderzoek (Groenendaal,
1991).
Van de resterende 442 scholen in het MAVO-2 onderzoek reageerden er 239 (54 procent)
door het retourneren van een antwoordformulier, waarop enige zakelijke gegevens werden
gevraagd over de natuurkundedocenten die les gaven in MAVO-2, of door een telefonische
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reactie (zeven scholen). Van de 232 scholen die een antwoordformulier terug stuurden,
waren er 190 bereid tot deelname.
Tabel 4-1 bevat een overzicht van de respons op school- en docentniveau.

103In analyse opgenomen docenten
114Vragenlijsten (deels) teruggestuurd
122Met vragenlijsten benaderde docenten
156Docenten die in aanmerking kwamen voor onderzoek

73246Positieve respons docentniveau
100338Respons docentniveau

43190Positieve respons schoolniveau
52232Respons totaal schoolniveau

100442Aangeschreven, geldige scholen
459Aangeschreven, totaal

499MAVO-2 kader
1032Alle MAVO’s/MAVO-afdelingen

            %       N

Tabel 4-1 
Respons op school- en docentniveau

De respons op schoolniveau onder de 442 scholen is als volgt verdeeld: Positief (minstens
één docent die aan het onderzoek meedeed): N = 190 (43 procent); Negatief (waarvan zeven
telefonische afmeldingen): N = 49 (11 procent); Geen reactie: N = 203 (46 procent). In
paragraaf 4.2.4, ‘De representativiteit van de geselecteerde scholen’  wordt nader ingegaan
op de non-respons. Eerst wordt echter de selectie van de docenten besproken. 

4.2.3 De selectie van de docenten
Van 338 docenten, verdeeld over de 232 scholen die het antwoordformulier terug stuurden,
werden de gegevens op het antwoordformulier ingevoerd. Van negen scholen zijn geen
docentgegevens bekend, omdat het formulier, vergezeld van weigering tot deelname,
oningevuld retour werd gezonden (twee maal), dan wel telefonisch werd afgemeld (zeven
maal). De docentgegevens onder de 338 docenten laten het volgende beeld zien: Bereid tot
deelname: N = 246 (73 procent); Onbekend N = 26 (8 procent); Niet bereid tot deelname: 
N = 66 (20 procent).
De docenten die uiteindelijk aan het onderzoek meededen, zijn geselecteerd op de volgende
criteria:

1. Bereidheid tot deelname.
2. Natuurkunde in MAVO-3 niet verplicht.
3. Drie jaar of meer ervaring in MAVO-2 met natuurkunde.
4. Ervaring in bovenbouw MAVO met natuurkunde.
5. Bij voorkeur meer dan één MAVO-2 klas voor natuurkunde.
6. Bij voorkeur geen twee docenten op dezelfde school.
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Selectiecriteria 2 tot en met 4 vormen exogene variabelen die voor alle docenten in het
onderzoek dus dezelfde waarde hebben. 
Van de docenten die positief reageerden, kwamen er op grond van de selectiecriteria 1 tot
en met 4, 156 (63 procent van 246) in aanmerking om deel te nemen aan het onderzoek.
Daarvan werden er zestien gevraagd deel te nemen aan het vooronderzoek dat tot doel had
de onderzoeksinstrumenten uit te testen.

Een aantal overwegingen heeft ertoe geleid, dat is gestreefd naar een steekproef van
tenminste honderd docenten. Het betreft een afweging tussen de gewenste nauwkeurigheid
van de resultaten, de beschikbare middelen, het type studie en de specifieke formule die
wordt gehanteerd voor de berekening van de steekproefomvang. Absolute recepten voor het
bepalen van de optimale steekproefomvang bestaan er niet (Hill, 1998; Lenth, 2001). In
IEA-studies zoals de ‘Third International Mathematics and Science Study’  (TIMSS) werd
gestreefd naar 150 ‘analyse-eenheden’  (scholen) per land om voldoende betrouwbare
schattingen te kunnen maken (Beaton e.a., 1996), maar het gaat in IEA-studies in principe
om een willekeurige (‘ random’) selectie van scholen, die in de Nederlandse situatie alle
reguliere schooltypen in het voortgezet onderwijs omvat. 
Voor het type studie waar het in het onderhavige proefschrift om gaat, namelijk het
verkennen van de verbanden tussen bepaalde proceskenmerken (kenmerken van het
handelen van de docent en kenmerken van de leeromgeving) en uitkomsten onder een zo
homogeen mogelijke groep docenten en hun leerlingen binnen één en hetzelfde schooltype,
zou, afhankelijk van de gewenste analyses, een aantal van minimaal 30 tot maximaal 500
nodig zijn (Hill, 1998). 
Wanneer we met een steekproefkader van 516 scholen een schattingsbreedte van plus of
min 9 procent hanteren met een betrouwbaarheidsinterval van 95 procent (z = 1.96) voor
percentages, dan zou een random steekproef van 96 scholen voldoen voor representativiteit.
Wanneer we de steekproef zouden trekken uit de docenten in die scholen (ongeveer 1500),
dan zou met de voorwaarde van één docent per school, een groep van 110 docenten nodig
zijn. Bij een schattingsbreedte van plus of min 10 procent zou een groep van 90 docenten
voldoen. We wilden in de eerste plaats verbanden verkennen, bijvoorbeeld tussen de keuze
voor natuurkunde en kenmerken van het onderwijs, maar zo mogelijk ook representatieve
uitspraken kunnen doen, bijvoorbeeld over de mate waarin het onderwijs in de natuurkunde
in MAVO-2 voldoet aan de Ideal State.
Voor analyses met meerdere variabelen tegelijk wordt als vuistregel minimaal tien
‘analyse-eenheden’  per variabele gehanteerd (Hill, 1998; Nunnally, 1967). In een
regressieanalyse met tien predictoren, of een factoranalyse met tien variabelen, zou dat dus
minimaal honderd ‘eenheden’  betekenen. Voor analyses op leerlingniveau wordt in de
onderhavige studie aan dit criterium ruimschoots voldaan, gezien de aantallen leerlingen
(ruim 1200 meisjes en ruim 1200 jongens), zelfs al zijn de leerlingen per klas geclusterd,
waardoor de effectieve steekproefomvang lager komt te liggen dan het leerlingenaantal
aangeeft. Op de effecten van clustering komen we in hoofdstuk 5 terug.
Voor een aantal analyses op docent- (of klasniveau) kan aan het ‘ tien units per variabele’
criterium niet helemaal worden voldaan, maar de gegevens op leerlingniveau leveren
aanvullende informatie, die de gegevens op klasniveau ondersteunen. Dat is het geval voor
de constructie van schalen voor het klasklimaat en voor de regressieanalyses voor de
voorspelling van de keuze voor natuurkunde in hoofdstuk 8. 
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Bij de constructie van de schalen voor de waarneming van het curriculum traden discrepan-
ties op tussen de bevindingen voor leerlingen en docenten. We komen hier verderop in dit
hoofdstuk op terug.

De vaak niet expliciet geformuleerde vooronderstelling voor de bepaling van de steekproef-
grootte in surveystudies is, dat het volledig op zichzelf staande, unieke studies betreft.
Meestal kunnen resultaten van surveystudies echter worden vergeleken met wat eerder en/of
elders is gevonden. Meta-analyses gaan zelfs nog een stap verder met het onder dezelfde
noemer brengen van verschillende studies om zo tot nauwkeuriger en meer algemeen
geldende uitspraken te kunnen komen dan op grond van elke studie afzonderlijk mogelijk
geweest zou zijn. Met andere woorden: Wanneer een surveystudie deel uitmaakt van een
omvangrijker onderzoeksgebied, is de generaliseerbaarheid van de resultaten niet alleen een
functie van de omvang van de steekproef, maar ook van de reeds vergaarde kennis omtrent
het onderwerp van onderzoek. 

Terugkomend op de keuze van de respondenten, bleven met het aanleggen van criteria 5 en
6 uiteindelijk 122 docenten over, die in het voorjaar van 1991 vragenlijsten voor het hoofd-
onderzoek toegezonden kregen. Daarvan stuurden er 114 de vragenlijsten geheel of deels
terug. Na de zomervakantie werd nog een verzoek verzonden om de gegevens over de
feitelijke keuze in MAVO-3 te verstrekken. Dit verzoek ging alvast vergezeld van enige
onderzoeksgegevens over de klas, vergeleken met gegevens over alle leerlingen die aan het
onderzoek hadden deelgenomen. Uiteindelijk bleken de gegevens van 104 docenten volle-
dig genoeg om in de verdere analyses te worden betrokken. In een later stadium viel daar
nog een docent van af, die geen gegevens over de feitelijke keuze in MAVO-3 had gegeven,
zodat uiteindelijk de gegevens van 103 docenten en hun klassen geanalyseerd zijn. Daarvan
bleken er nog eens twee geen gegevens over de keuze door meisjes en één geen gegevens
over de keuze door jongens te hebben verstrekt, zodat in de analyses op de keuze van
meisjes en op die van de keuze door jongens sprake is van 101, respectievelijk 102 klassen.

4.2.4 De representativiteit van de geselecteerde scholen
Uit de gegevens van het ministerie van  onderwijs en wetenschappen uit 1988 kon worden
afgeleid hoe representatief de onderzochte scholen zijn op een aantal kenmerken, te weten
regio, grondslag en schoolgrootte. De 103 onderzochte docenten waren verdeeld over 96
scholen, dat wil zeggen dat er zeven koppels van docenten op dezelfde school les gaven. De
natuurkundemethode die de onderzochte docenten gebruikten, kon worden vergeleken met
de respons van de 338 docenten op het formulier waarop men bereidheid tot deelname kon
aangeven. De resultaten staan in de tabellen 4-2 tot en met 4-5.

Uit de resultaten in tabel 4-2 kan worden geconcludeerd, dat de opleidingsmogelijkheden in
het onderzoek in vergelijking met alle opleidingsmogelijkheden representatief verdeeld zijn
over de provincies.
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964421032N
8.38.15.8Limburg

13.515.813.4Noord-Brabant
2.11.82.1Zeeland

20.819.721.8Zuid-Holland
11.515.615.2Noord-Holland

4.27.56.8Utrecht
13.512.211.9Gelderland

1.30.51.3Flevoland
10.48.17.2Overijssel

5.22.53.4Drenthe
4.23.45.7Groningen
5.24.85.3Friesland
%%%Provincie

In OnderzoekAangeschrevenAlle opleidingen

Tabel 4-2
Respons. De verdeling van de opleidingen over de provincies

De verdeling over de denominaties (levensbeschouwelijke grondslagen) in tabel 4-3 laat
zien, dat er bij de onderzochte scholen sprake is van een lichte ondervertegenwoordiging
van scholen op algemene/openbare grondslag en een lichte oververtegenwoordiging van
scholen van rooms-katholieke en protestants christelijke grondslag.

964421032N
1.00.24.1Overig/onbekend

38.542.532.1Rooms Katholiek
32.331.728.3Protestants-christelijk
30.225.636.0Algemeen/gemeente/rijks

%%%Grondslag
In OnderzoekAangeschrevenAlle opleidingen

Tabel 4-3 
Respons. De verdeling van de opleidingen over de grondslag

Uit de respons naar grootte van de opleiding in tabel 4-4 (volgende blz.) blijkt, dat binnen
de beperking van het weglaten van scholen met minder dan 200 leerlingen, de uiteindelijk in
het onderzoek opgenomen scholen qua omvang een redelijk representatieve afspiegeling
vormen van de gehele groep MAVO-opleidingen met meer dan 200 leerlingen, met
procentueel iets meer scholen van 450 of meer leerlingen en iets minder scholen met minder
dan 450 leerlingen.

In tabel 4-5 (volgende blz.) staat een overzicht van de vele verschillende leerboeken die er
begin jaren negentiennegentig in het onderwijs in de natuurkunde in het MAVO werden
gebruikt. In het overzicht van leerboeken in tabel 4-5 behoren de nummers 1 tot en met 10
en de nummers 16 tot en met 20, met uitzondering van Natuurbericht, volgens de
NICL-catalogus 1991 tot de vakgerichte methoden, met een leerstofopbouw rond de
bekende natuurkundige begrippen als bijvoorbeeld dichtheid, temperatuur, warmte,
elektriciteit. Natuurbericht is een Kennis der Natuur-methode.         

83



964426951032N
00.50.60.4>= 700
00.50.60.4650-699

0.11.11.20.8600-649
5.22.52.71.6550-599
6.33.22.71.8500-549
9.45.44.93.3450-499
7.38.48.05.4400-449
6.310.210.47.0350-399

18.818.818.712.6300-349
20.823.523.615.9250-299
24.025.828.219.0200-249

00032.7< 200
%%%%Schoolgrootte

  In Onderzoek  AangeschrevenOpleidingen >200Alle opleidingen

Tabel 4-4 
Respons. De verdeling van de opleidingen naar omvang van de opleiding

Noot. V = Vakgericht, C = Contextgericht
----2.79Onbekend?22
----0.62Eigen werk?21
----0.62DirektV20

1.010.62Natuurbericht (Kennis der Natuur)KdN19
1.010.62Thuis in NatuurkundeV18
1.010.93Gewoon NatuurkundeV17
1.921.86Het NatuurkundeboekV16
2.932.79EurekaC15
3.942.79Exact NatuurkundeC14
5.861.86Natuurkunde in Thema’sC13
5.864.114Natuurkunde OveralC12
6.978.027Natuurkunde in ContextenC11
1.010.62Natuurkunde met LeerlingenV10
1.010.31Natuurkunde voor het MAVOV9
1.922.17Natuurkunde op MaatV8
1.922.48Elementaire NatuurkundeV7
1.923.311Begrijpen door DoenV6
3.945.017Natuurkunde BeproefdV5
5.9611.840Differentiatie binnen KlasseverbandV4
5.968.328Natuurkunde op Moderne BasisV3
8.895.017Natuurkunde in BalansV2

42.74435.5120Natuurkunde Nu en StraksV1
   %    N   %    NTitel

In OnderzoekAangeschreven

Tabel 4-5 
Respons. De verdeling van de docenten over het gebruikte leerboek

Driekwart van de docenten in het onderzoek gebruikte in het schooljaar 1990-1991 een
vakgerichte methode. De nummers elf tot en met vijftien behoorden anno 1991 tot de
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nieuwere methoden, met een meer thematische en/of contextgerichte leerstofopbouw. Een
kwart van de onderzochte docenten gebruikte een min of meer contextgerichte methode. De
verdeling van de docenten over methoden maakt het mogelijk om het leerboek als exogene
variabele op te nemen, met de ‘waarden’  vakgericht en contextgericht.

Uit de bevindingen in tabellen 4-2 tot en met 4-5 kan worden geconcludeerd, dat de
gerealiseerde steekproef in hoge mate representatief is voor de populatie van alle
MAVO-opleidingen anno 1990, op de kenmerken regio (provincie), grondslag,
leerlingenaantal en leerboek.
Bij het trekken van conclusies uit de onderzoeksresultaten moet natuurlijk wel enige
voorzichtigheid in acht worden genomen met het oog op de restricties die zijn aangelegd bij
de keuze van scholen en docenten, respectievelijk wat betreft het kunnen laten vallen van
natuurkunde na het tweede leerjaar en de eisen aan de leservaring van de docent.

4.3 De totstandkoming van de vragenlij sten voor  leer lingen en docenten

Voor de leerlingen is één vragenlijst ontworpen, die uit vier onderdelen bestaat: Hun
beleving van natuurkunde, hun waarneming van het klasklimaat, hun waarneming van het
curriculum en tot slot hun keuzevoornemens en daarmee samenhangende plannen voor de
toekomst, hun academisch zelfbeeld en hun attributies over hun meest recente
proefwerkcijfer.
De docenten kregen twee vragenlijsten voorgelegd: Deel 1, over hun houding en verwach-
tingen aangaande zes leerlingen in hun klas, drie jongens en drie meisjes, die moesten
worden geselecteerd op grond van hun laatst behaalde proefwerkcijfer. Het gaat hierbij om
drie jongen-meisje koppels per docent, namelijk een koppel dat ongeveer anderhalve punt
onder het klasgemiddelde had gepresteerd, een koppel dat ongeveer op het klasgemiddelde
had gepresteerd en een koppel dat ongeveer anderhalve punt boven het klasgemiddelde had
gepresteerd. In hoofdstuk 6, paragraaf 6.3, wordt deze keuze onderbouwd. Deel 2 bevat
vragen over de waarneming van de docent van het klasklimaat en het uitgevoerde curricu-
lum, achtergrondvragen over leservaring en de keuzebegeleiding op school en vragen over
probleembewustzijn en probleembewust handelen. Alle vragen zijn in bijlage 3 te vinden.

In figuur 4-1 is aangegeven, hoe in de vragenlijsten de componenten van het onderzoeks-
model worden bestreken.
In bijlage 4 staat nog specifieker aangegeven welke vragen en schalen bij elke component
uit het onderzoeksmodel behoren, met daarbij voor elke component ook aangegeven binnen
welke klasse van strategieën (tegengaan van stereotypering, rekening houden met
sekseverschillen en verschillen tussen individuen, gelijke behandeling, niet competitief
klasklimaat nastreven, en structuur aanbrengen) de betreffende vraag of schaal hoort.

Voor het ontwikkelen van de vragenlijsten voor docenten en leerlingen kon voor twee
onderdelen worden uitgegaan van reeds bestaande vragenlijsten die uit de literatuur bekend
zijn en die aansluiten bij de Ideal State beschrijving en de onderzoeksvragen. Het betreft de
vragenlijst over het klasklimaat, die werd afgeleid uit de eerder ontwikkelde Engelstalige
vragenlijsten voor het klasklimaat (Fisher & Fraser, 1981; Fraser, 1982, 1989; Fraser &
Tobin, 1989) en de vragenlijst over de beleving van natuurkunde, die werd afgeleid uit de
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belevingsschaal voor wiskunde (Martinot, Kuhlemeier & Feenstra, 1988; Kuhlemeier, Van
den Bergh & Teunisse, 1990).

Figuur  4-1 
De vragenlijsten in hun relatie tot het onderzoeksmodel

                 KEUZE
  INFORM ATIE DOCENT 

  EINDE SCHOOLJAAR

�
��

LEERLING         endogeen
1. Beleving
    - academisch zelfbeeld
    - attributies

  LEERLINGLIJST
  DOCENTLIJST 1

2. Motivatie
    - plezier
    - prestaties
    - relevantie / nut
    - moeilijkheid / angst

  LEERLINGLIJST
  DOCENTLIJST 1

 �
   - voorgenomen keuze

  LEERLINGLIJST
  DOCENTLIJST 1

�

LEEROMGEVING endogeen
1. Klasklimaat
    - groepsprocessen
    - beoordelingen
    - structuur
    - materiële omgeving

  LEERLINGLIJST
  DOCENTLIJST 2

2. Operationeel Curriculum
    - contexten
    - activiteiten
    - stuctuur

  LEERLINGLIJST
  DOCENTLIJST 2

�

DOCENT                 endogeen
1. Vakdidactiek

  DOCENTLIJSTEN 1 en 2
2. Groepsgerichte Strategieën

  DOCENTLIJST 2
3. Individuele Beoordelingen

  DOCENTLIJST 1
4. Individuele Begeleiding
    bij de keuze voor het vak

  DOCENTLIJST 1
  LEERLINGLIJST

               
�

              
�

                    
�

LEERLING         exogeen
- Gezinskenmerken
- Persoonskenmerken

  LEERLINGLIJST
  DOCENTLIJST 1

LEEROMGEVING   exogeen
- Schoolkenmerken
- Formeel Curriculum

 DEELNAM EFORM ULIER
 DOCENTLIJST 2

DOCENT                   exogeen
- Persoonskenmerken

 DEELNAM EFORM ULIER
 DOCENTLIJST 2

Dat de instrumenten reeds waren gevalideerd, althans in buitenlands onderzoek, heeft als
voordeel dat er al gegevens beschikbaar waren over de psychometrische kwaliteit van de
instrumenten en dat de eigen gegevens daarmee konden worden vergeleken. Voor het
onderhavige onderzoek moesten de instrumenten worden bijgesteld voor de Nederlandse
situatie, hetgeen in een pilot onderzoek is gebeurd. Dit bleek geen negatief effect te hebben
op de betrouwbaarheid van de instrumenten, dat wil zeggen, dat de waarden voor
Cronbach’s �  voor de diverse schalen overeenkomen met de � -waarden in de
oorspronkelijke instrumenten.
De onderdelen ‘curriculum’  en ‘probleembewustzijn’  werden grotendeels ontwikkeld op
grond van de Ideal State beschrijving, waarbij een aantal uitspraken is ontleend aan de
Second International Science Study (Pelgrum & Plomp, 1986) en aan het onderzoek
Inventarisatie Natuurwetenschappelijke Vakken (Kuiper & Alting, 1990).
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Een eerste versie van de vragenlijsten is voorgelegd aan zestien docenten en voor elk één
van hun klassen, om na te gaan of de vragen goed werden begrepen en toepasselijk werden
geacht en of de vragenlijsten voor de leerlingen binnen een lesuur konden worden ingevuld.
Na bijstelling op grond van de bevindingen onder genoemde pilotgroep, werden de
vragenlijsten aan de voor het hoofdonderzoek geselecteerde docenten toegezonden. Dat
gebeurde in twee rondes. Eerst kregen de docenten de docentvragenlijst deel 1 toegezonden
met de leerlingvragenlijsten. Na terugontvangst van deze vragenlijsten kregen de docenten
docentvragenlijst deel 2 toegezonden, alsmede een boekenbon als blijk van waardering voor
hun deelname aan het onderzoek.

We vervolgen met de bespreking van de constructie van elk van de vragenlijsten, te
beginnen met de vragenlijst over de beleving van de natuurkundelessen door de leerlingen.

4.3.1 Wat vind je van natuurkunde? De waarder ing van natuurkunde door  de
          leer lingen
De waardering van natuurkunde behoort tot de endogene leerlingvariabelen aan de
rechterkant van het onderzoeksmodel, onder ‘Motivatie’ .
Om de waardering van natuurkunde als schoolvak te meten, kon worden aangesloten bij de
in het CITO ontwikkelde Belevingsschaal voor Wiskunde (Martinot, Kuhlemeier &
Feenstra, 1988; Kuhlemeier, Van den Bergh & Teunisse, 1990). Deze schaal bestaat uit 32
uitspraken over wiskunde en de wiskundelessen, waarvan de leerlingen op een vijfpunts-
schaal aan moeten geven in hoeverre zij het met de bewering eens dan wel oneens zijn, met
een middencategorie ‘dat weet ik niet’ .
De meeste uitspraken, op twee na, konden worden overgenomen door het woord ‘wiskunde’
te vervangen door het woord ‘natuurkunde’ . De vijfpuntsschaal werd echter vervangen door
een vierpuntsschaal, waarop de leerlingen konden aangeven in hoeverre zij de bewering bij
zich vonden passen: ‘niet’ , ‘een beetje’ , vrij goed’  en ‘heel goed’ . 
De keuze voor een vierpuntsschaal werd ingegeven door een drietal overwegingen. De
eerste is, dat het antwoord ‘dat weet ik niet’  in veel gevallen niet een logisch
antwoordalternatief vormt, de tweede, dat aan het antwoord ‘dat weet ik niet’  niet zonder
meer de betekenis ‘neutraal’  mag worden toegekend (het kan ook betekenen dat een leerling
de vraag niet begrijpt) en de derde, dat in een grootschalig onderzoek door het RION naar
de wiskundebeleving van HAVO- en VWO-leerlingen ook gebruik werd gemaakt van
vierpuntsschalen met overeenkomstige betekenissen ‘klopt niet’ , ‘klopt een beetje’ , ‘klopt
vrij goed’  en ‘klopt heel goed’  en dat die daar goed bleken te voldoen. Bovendien konden
leerlingen een vraagteken zetten bij uitspraken die ze niet begrepen.
De uitspraken over de waardering van natuurkunde werden, samen met een korte
invulinstructie, aan de leerlingen voorgelegd onder de noemer: ‘Wat vind je van
natuurkunde?’  De uiteindelijke vragenlijst is opgenomen in bijlage 3.

Uit de voorstudie onder zestien MAVO-2 klassen bleek, dat de meeste uitspraken goed
werden begrepen (weinig vraagtekens) en dat de antwoordcategorie ‘Past heel goed’  erg
weinig werd gebruikt. Daarom werd besloten in de definitieve vragenlijsten de antwoord-
categorieën te veranderen in ‘past goed’ , ‘past wel een beetje’ , ‘past niet zo goed’  en ‘past
helemaal niet’ . Die laatste ingreep bleek inderdaad tot een betere spreiding over de
antwoordcategorieën te leiden. De uitspraak: ‘Natuurkunde hangt me meters de keel uit’
bleek (vermoedelijk) vooral door leerlingen met een anderstalige achtergrond slecht te
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worden begrepen, daarom werd deze vervangen door de uitspraak ‘Natuurkunde vind ik
heel vervelend’ . De bewering ‘ In de natuurkundelessen voel ik me haast nooit zenuwachtig’
bleek te dubbelzinnig geformuleerd te zijn: Sommige leerlingen gaven aan het er niet mee
eens te zijn omdat ze ‘nooit’  zenuwachtig waren. Daarom werden de woorden ‘haast nooit’
vervangen door ‘niet’ . De instructie om met een vraagteken aan te geven wanneer een
uitspraak niet werd begrepen, werd weggelaten. 

Zoals hierna in paragraaf 4.4 wordt toegelicht, hadden de uiteindelijke schalen voor de
waardering van natuurkunde alle een goede betrouwbaarheid. 
Voor de schaal ‘Plezier’  bedroeg Cronbach’s �  = .92, ‘Gemak’  �  = .82, ‘Nut’  �  = .82 en
‘Vrije tijd’  (Hobby) �  = .76. Zie ook bijlage 3 voor informatie over psychometrische
gegevens.

4.3.2 M ijn klas bij  natuurkunde: De waarneming van het klasklimaat door  de
         leer lingen 
De waarneming van het klasklimaat door leerlingen valt in het onderzoeksmodel onder de
endogene component: Leeromgeving, klasklimaat.
Voor de constructie van de klasklimaatvragenlijst werd gebruik gemaakt van een aantal
reeds ontwikkelde en, althans in het buitenland, gevalideerde instrumenten (Fisher & Fraser,
1981; Fraser, 1982, 1989; Fraser & Tobin, 1989). Het betreft hier verkorte versies voor
gebruik door docenten van de ‘ Individualized Classroom Environment Questionnaire’
(ICEQ), de ‘My Class Inventory’  (MCI) en de ‘Classroom Environment Scale’  (CES).
Uit de ICEQ is de schaal ‘Personalization (Personalisering)’  gebruikt, uit de MCI de
schalen ‘Competetiveness (Competitiviteit)’  en ‘Difficulty (Gemak)’  en uit de CES de
schaal ‘ Involvement (Betrokkenheid)’ . Deze schalen werden geacht het beste aan te sluiten
bij de Ideal State kenmerken van het klasklimaat, te weten: Niet-competetiviteit, Rekening
houden met verschillen tussen individuen (Personalisering) en Structuur (Gemak,
Betrokkenheid). 
In het onderzoeksmodel vallen ‘Competitiviteit’  en ‘Personalisering’  onder de component
‘Groepsprocessen’  en ‘Gemak’  en ‘Betrokkenheid’  onder de component ‘Structuur’ . Voor
de component ‘Beoordelingen’  moesten nieuwe uitspraken worden bedacht, aangezien deze
component niet door bestaande instrumenten werd gedekt. De component ‘Materiële
omgeving’  werd niet in de klasklimaatvragenlijst voor de leerlingen meegenomen. Wel is
aan docenten gevraagd of zij posters in de klas hadden hangen met daarop vrouwen en
meisjes die met een technische of natuurwetenschappelijke activiteit bezig waren. 
De wijze waarop de schalen zijn gerelateerd aan de Ideal State kenmerken is weergegeven
in bijlage 4.

De uitspraken werden uit het Engels vertaald en zo nodig geherformuleerd om beter aan te
sluiten bij het Nederlandse idioom en bij het Nederlandse onderwijs. Bij de schaal
‘Betrokkenheid’  werd er nog een bewering bij bedacht, aangezien die in de verkorte CES
uit vier uitspraken bestaat, terwijl de andere schalen er elk vijf hebben.
Dit leverde twintig uitspraken op over het klasklimaat, waarop leerlingen met ‘Ja’ , ‘Nee’  of
‘Weet ik niet’  konden antwoorden. Het aankruishokje voor de categorie ‘Weet ik niet’  stond
rechts en op enige afstand van de hokjes voor de categorieën ‘Ja’  en ‘Nee’ , om tot
uitdrukking te brengen dat die niet was bedoeld als middencategorie.
Op grond van de Ideal State en het onderzoeksmodel werden bovendien vijf uitspraken
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toegevoegd over de wijze waarop werd beoordeeld, waarvan werd gehoopt dat die een
schaal ‘Beoordelingen (Geïndividualiseerd)’  zouden vormen, passend bij het kenmerk
‘Rekening houden met verschillen tussen individuen’ .
Leerlingen konden weer met een vraagteken aangeven dat ze een uitspraak niet begrepen.

Bij de voorstudie onder zestien klassen bleek, dat de uitspraken onder ‘Beoordelingen’
slecht met elkaar correleerden en dat veel leerlingen graag een genuanceerder antwoord
zouden willen kunnen geven dan ‘Nee’  of ‘Ja’ , wat bleek uit het veelvuldig gebruik van de
categorie ‘Weet ik niet’ . Sommige uitspraken waren echter ook zodanig geformuleerd, dat
een ‘Weet ik niet’  respons adequaat was, omdat de leerlingen vonden dat zij niet over de
informatie beschikten om een ja-of-nee-antwoord te kunnen geven. Dit was bijvoorbeeld het
geval bij de uitspraak ‘De meesten in mijn klas kunnen het huiswerk zonder moeite maken’ .
De categorie ‘Weet ik niet’  was echter niet bedoeld als middencategorie, wat ook in de
lay-out van de aan te kruisen antwoordcategorieën tot uitdrukking was gebracht. Dit leidde
tot problemen met de interpretatie van ‘Weet ik niet’  antwoorden. Daarom werd besloten
om ook bij de klasklimaatlijst over te stappen op een vierpuntsschaal, analoog aan de
vragenlijst over de waardering van natuurkunde. De antwoordcategorieën werden nu:
‘ (Klopt) wel’ , ‘Misschien wel een beetje’ , ‘Eigenlijk niet zo goed’ , ‘Niet’ . Uitspraken
waarop een ‘Weet ik niet’  respons adequaat kon zijn, werden geherformuleerd opdat
leerlingen daar wel een al dan niet bevestigend antwoord op kunnen geven.
Er werden vijf nieuwe uitspraken onder de noemer ‘Beoordelingen’  geformuleerd, met als
centraal concept de waardering door de docent van leerlinginbreng en van andere dan
cognitieve vaardigheden. Acht uitspraken werden geherformuleerd, onder andere omdat
Nederlandse zegswijzen als ‘Haantje de voorste’ , door leerlingen met een andere dan een
Nederlandstalige achtergrond vaak niet werden begrepen of omdat ze tot dubbelzinnige
antwoorden leidden, dan wel te veel ‘Weet ik niet’  responsen uitlokten. Tot slot werd
besloten om een schaal ‘Rule Clarity (Duidelijke Regels)’  toe te voegen uit de CES, omdat
het aspect ‘Structuur in het klasklimaat’  in de Ideal State bij nader inzien nog niet
voldoende vertegenwoordigd werd bevonden. Uit de eerste versie werden in totaal vier
uitspraken verwijderd en er werden elf nieuwe uitspraken toegevoegd. Daarmee kwam de
klasklimaatvragenlijst in totaal 32 uitspraken te bevatten, evenals de vragenlijst voor de
waardering van de natuurkundelessen en het vak natuurkunde.

De uiteindelijke betrouwbaarheden van de schalen zijn redelijk, behalve de betrouw-
baarheid van de schaal ‘Gemak-klas’ , die matig is. Voor schalen die klaskenmerken meten,
is het ook van belang om de betrouwbaarheden op klasniveau te weten en deze zijn tussen
haken aangegeven: 
Personalisering �  = .75 (.92), Competitie �  = .77 (.83), Betrokkenheid �  = .71 (.93),
Gemak-klas �  = .58 (.85), Duidelijke regels �  = .73 (.91). Zie voor uitgebreidere informatie
paragraaf 4.4 en bijlage 3.

4.3.3 Hoe leren jullie natuurkunde? De waarneming door  de leer lingen van het
          operationele cur r iculum
De waarneming van het curriculum door leerlingen valt in het onderzoeksmodel onder de
endogene component: Leeromgeving, curriculum.
Voor de constructie van de vragenlijst over het curriculum kon niet worden uitgegaan van
bestaande instrumenten. Er waren wel instrumenten beschikbaar, zoals bijvoorbeeld die uit
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de Second International Science Study, de Inventarisatie Natuurwetenschappelijke Vakken
en de vragenlijst van Hoffmann en Lehrke in hun onderzoek naar de subjectieve condities
voor de waardering van natuurkunde, maar die bleken in hun totaliteit te weinig aan te
sluiten bij de vraagstelling van het onderhavige onderzoek. Ze bestrijken slechts een klein
deel van de curriculumaspecten in de Ideal State. Daarom werd de vragenlijst vooral geba-
seerd op de Ideal State formulering. In bijlage 4 is informatie te vinden over de relatie van
de curriculumvragenlijst met de Ideal State. Nadere beschouwing van de aanbevelingen
voor het operationeel curriculum in paragraaf 2.3 leerde, dat de aanbevelingen zich richten
op activiteiten van leerlingen in de les (bijvoorbeeld aanbieden van variatie in werkvor-
men), contexten (bijvoorbeeld het aan de orde stellen van natuurkundige onderwerpen aan
de hand van voor leerlingen herkenbare situaties) en structuur (bijvoorbeeld in de opbouw
van de moeilijkheidsgraad van de leerstof). De vragenlijst werd dan ook opgebouwd rond
de categorieën: ‘Activiteiten’ , ‘Structuur’  en ‘Contexten’  en de uitspraken werden geformu-
leerd aan de hand van de specifieke aanbevelingen in de Ideal State. De categorie
‘Activiteiten’  werd verder onderverdeeld met behulp van de aan Hoffmann en Lehrke
ontleende subcategorieën ‘Actief theoretisch’  (bijvoorbeeld zelf een som uitproberen),
‘Passief theoretisch’  (een uitleg van de docent aanhoren), ‘Actief praktisch’  (zelf een proef
doen), ‘Passief praktisch’  (een demonstratieproef bekijken).
Een kenmerkende ‘Structuur’  uitspraak luidt bijvoorbeeld: ‘Aan het eind van de les wordt
samengevat wat er behandeld is’  en een kenmerkende ‘Context’  uitspraak luidt: ‘ In de les
hebben we het over verschijnselen in de natuur’ . Op deze wijze werden 36 uitspraken gefor-
muleerd, twaalf over activiteiten, twaalf over structuur en twaalf over contexten. De leerlin-
gen konden met het aankruisen van de antwoordmogelijkheden ‘Nooit’ , ‘Soms’  en ‘Vaak’
aangeven hoe vaak de betreffende gebeurtenissen volgens hen in de les voorkwamen.

Uit de voorstudie bleek, dat aan de curriculumvragenlijst nog het nodige moest worden
bijgesteld. Ook hier bestond de indruk dat een vierpuntsschaal met tussen de antwoord-
mogelijkheden ‘Zelden’  en ‘Vaak’  nog een mogelijkheid ‘Soms’ , beter zou voldoen. Dit
geldt vooral voor de categorie ‘Structuur’ . De categorie ‘Contexten’  bleek goed te voldoen
wat betreft spreiding over de antwoordmogelijkheden. In de categorie ‘Structuur’  werden
negen uitspraken toegevoegd, in de subcategorieën ‘Passief praktisch’  en ‘Passief theore-
tisch’ . Twee uitspraken werden verwijderd wegens een te geringe spreiding: ‘Veldwerk’
(buiten een proef doen of iets observeren) kwam nooit voor en ‘ Ieder voor zich een proef
doen’  ook heel weinig. Tot slot werden in de lijdende vorm geformuleerde uitspraken, zoals
‘Er wordt iets uitgelegd’ , concreter geherformuleerd tot ‘De leraar legt iets uit’ . Dit zou bij
de leerlingen verwarring voorkomen over wie er iets uitlegde. Zo ontstond uiteindelijk een
vragenlijst met in totaal 43 uitspraken, die in bijlage 3 in zijn geheel is beschreven. Er
konden uiteindelijk vijf schalen worden gecreëerd, met matige tot goede betrouwbaarheden
op leerling- en klasniveau. Tussen haakjes zijn weer de betrouwbaarheden op klasniveau
weergegeven: 
Proefondervindelijk Leren �  = .83 (.90), Conceptverheldering �  = .74 (.86), Toepassingen 
�  = .70 (.79), Uitleg �  = .58 (.76) en Overhoren �  = .51 (.62). 
In paragraaf 4.4 wordt de constructie van de schalen behandeld.

4.3.4 De waarneming door  de docent van het klasklimaat
De waarneming van het klasklimaat door docenten valt in het onderzoeksmodel onder de
endogene component: Leeromgeving, klasklimaat.

90



Aan de docenten werden dezelfde uitspraken over het klasklimaat voorgelegd als aan de
leerlingen, met dezelfde antwoordmogelijkheden. Alleen werd, waar in de vragenlijst voor
leerlingen ‘De leraar’  stond, dit in de docentvragenlijst vervangen door ‘ Ik’  of door ‘Er
wordt’ , afhankelijk van wat het meest met de bedoeling van de betreffende uitspraak
overeenkwam. Bovendien werd een zestal beweringen toegevoegd die een maat voor de
sociale wenselijkheid zouden moeten opleveren. Een typerende uitspraak uit deze ‘schaal’
luidde ‘ Ik beoordeel leerlingen altijd objectief’ . In het ideale geval zou een niet sociaal
wenselijk reagerende docent op deze uitspraken altijd moeten antwoorden met ‘Klopt niet’ .
Uiteindelijk bleek de sociale wenselijkheidsschaal niet als zodanig te functioneren en hij is
verder dan ook buiten beschouwing gelaten.

Na de voorstudie werd de vragenlijst voor de docenten aangepast conform de veranderingen
in de leerlingvragenlijst. De betrouwbaarheden voor de schalen bedragen: 
Personalisering �  = .67, Competitie �  = .71, Betrokkenheid �  = .65, Gemak-klimaat �  = .67,
Duidelijke regels �  = .67. De betrouwbaarheden zijn, behalve voor Gemak-klas, wat lager
dan die voor leerlingen.
Details staan in bijlage 3 en de relatie tussen Ideal State en de docentschalen voor het
klasklimaat is weergegeven in bijlage 4. Paragraaf 4.4 beschrijft onder andere hoe de
schalen geconstrueerd werden.

4.3.5 De waarneming door  de docent van het cur r iculum
De waarneming van het curriculum door docenten valt in het onderzoeksmodel onder de
endogene component: Leeromgeving, curriculum.
Ook bij de vragenlijst over het curriculum kregen de docenten dezelfde uitspraken voorge-
legd als de leerlingen, waarbij consequent de passieve vorm werd gehanteerd, dat wil
zeggen, niet ‘ Ik doe dit of dat’  maar: ‘ In de les wordt er dit of dat’ . Van deze benadering
werd verwacht dat docenten die als minder beoordelend zouden ervaren, in de zin van
‘eigenlijk zou ik dit wel moeten doen…’ en daardoor minder zouden worden verleid om
sociaal wenselijke antwoorden te geven. Er werden nog extra uitspraken voorgelegd over de
mate van differentiatie/klassikale benadering, waarmee het totaal aantal uitspraken op 57
kwam te liggen. De docenten konden antwoorden in de categorieën ‘Vaak’ , ‘Soms’ ,
‘Zelden’ , of ‘Nooit’ .

Na de voorstudie werd de vragenlijst voor de docenten aangepast conform de veranderingen
in de vragenlijst voor de leerlingen. Uiteindelijk konden zes schalen worden geconstrueerd,
met betrouwbaarheden: 
Proefondervindelijk �  = .86, Toepassingen �  = .84, Verwerking leerstof �  = .74,
Conceptverheldering �  = .77, Differentiatie �  = .69 en Klassikaal �  = .68. 
De betrouwbaarheden kunnen redelijk tot goed worden genoemd.

Naast de bovengenoemde verzameling van uitspraken over het curriculum, werden aan de
docenten ook twee samengestelde vragen voorgelegd over de werkvormen en de leerstof-
onderdelen die zij in de onderzochte klas aan de orde hebben gesteld en de toepassingen en
voorbeelden die zij bij de verschillende leerstofonderdelen hebben gegeven. De antwoorden
op deze vraag zouden inzicht moeten bieden in de gevarieerdheid in inhouden, werkvormen
en contexten, een aspect van ‘ leerlinggerichtheid’  (rekening houden met verschillen tussen
individuen).
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De resultaten van de voorstudie gaven geen aanleiding tot wijzigingen in de samengestelde
vragen. Wel werd extra gevraagd om bij de leerstofonderdelen aan te geven hoeveel lessen
er bij benadering aan werden besteed.
In bijlage 3 is de docentvragenlijst te vinden en bijlage 4 geeft inzicht in de relatie tussen de
docentvragenlijst en de Ideal State.

4.3.6 De mate van probleembewust handelen door  de docent
De vragen over het probleembewust handelen dienden, conform de Ideal State, de aspecten
‘Ontstereotypering’ , ‘Rekening houden met verschillen tussen seksen’  en ‘Gelijke behande-
ling’  te bestrijken. In het onderzoeksmodel (linkerkant van figuur 3.3) komt probleem-
bewust handelen tot uiting in op de groep en op het individu gerichte strategieën. Op de
groep gericht zijn de gehanteerde vakdidactiek en de groepsgerichte niet vakspecifieke
onderwijsstrategieën, op het individu gericht zijn de individuele beoordelingen en de
individuele keuzebegeleiding. De op de groep gerichte strategieën komen aan bod in
docentvragenlijst deel 2, de op individuele leerlingen gerichte strategieën worden bestreken
door docentvragenlijst deel 2 en door een aantal vragen in de leerlingvragenlijst. 
Bijlage 4 bevat de afbeelding van de docentvragenlijst op de Ideal State en bijlagen 3 en 6
bevatten details over de docentvragenlijst.

4.3.6.1 Op de groep ger ichte strategieën
Allereerst werd een verzameling van tien uit de Ideal State afgeleide aanbevelingen
geformuleerd over probleembewust handelen, waarvan de docenten moesten aangeven in
hoeverre zij er mee bekend waren, in hoeverre zij de aanbeveling zinvol vonden en in
hoeverre zij deze aanbeveling in de onderzoeksklas toepasten, met als antwoord-
mogelijkheden ‘Niet’ , ‘Beetje’ , ‘Erg’ , mee bezig.
Daarnaast werden zes aparte vragen gesteld over de mate waarin men tegenwicht gaf aan
het mannelijk imago van natuurkunde (ontsteotypering), een samengestelde vraag over de
mate waarin men sekseverschillen waarnam in de waardering van leerstofonderdelen en
zoja, of men daarmee rekening hield dan wel jongens en meisjes gelijk behandelde. Tot slot
werd een vraag gesteld over groeperingsvormen bij practicum: Naar sekse gescheiden of
gemengde groepjes en of de docent de groepjes samenstelde of dat de leerlingen liet doen.

Na de voorstudie onder zestien docenten werd besloten om de verzameling van tien aanbe-
velingen aan te vullen tot vijftien aanbevelingen, om aan het aspect ‘Rekening houden met
sekseverschillen’  evenveel aandacht te geven, in termen van het aantal uitspraken in de
vragenlijst, als aan de aspecten ‘Gelijke behandeling’  en ‘Ontstereotypering’ .
Voor het overige werden geen wijzigingen nodig geacht. Er konden uiteindelijk drie schalen
worden geconstrueerd, die precies de drie gehypothetiseerde aspecten bestrijken en die
goede betrouwbaarheden hebben: 
Gelijke behandeling �  = .78, Rekening houden met verschillen �  = .78 en Ontstereotypering
�  = .81. Zie bijlage 6 voor details.

4.3.6.2 Op het individu ger ichte strategieën
De op het individu gerichte strategieën betreffen beoordelingen (in brede zin) van
individuele leerlingen en individuele keuzebegeleiding. Onder de noemer ‘Beoordelingen’
werd de docenten naar hun oordeel gevraagd over zes geselecteerde leerlingen aangaande
capaciteiten, eigenschappen en gedrag in de les. Verder werd gevraagd naar de hoeveelheid
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en de aard van de aandacht die aan de betreffende leerling werd besteed. 
Op deze wijze werd getracht inzicht te krijgen in de mate waarin de docent zich in de
beoordeling van individuele leerlingen probleembewust gedroeg, uitgesplitst naar
‘Ontsteotypering’ , ‘Rekening houden met sekseverschillen’  en ‘Gelijke behandeling’ .
Onder de noemer ‘Keuzebegeleiding’  werden negen vragen geformuleerd over de
keuzebegeleiding die de docent aan de betreffende leerling had gegeven en welk advies men
zou geven of al had gegeven over het kiezen van natuurkunde in MAVO-3.
Op deze wijze werd getracht inzicht te krijgen in de mate waarin de docent zich in de
keuzebegeleiding van individuele leerlingen probleembewust gedroeg, eveneens
gespecificeerd naar ‘Ontstereotypering’ , ‘Rekening houden met sekseverschillen’  en
‘Gelijke behandeling’ .
Ook in de leerlingenvragenlijst werd een aantal vragen gesteld over de keuzebegeleiding en
het keuzeadvies dat men van de natuurkundedocent gekregen had.

De voorstudie onder zestien docenten en hun leerlingen gaf geen aanleiding tot wijzigingen.
Alleen een vraag aan de docenten, over het keuzeadvies, werd opgesplitst in twee
deelvragen, namelijk of de leerlingen een keuzeadvies hadden gekregen en zoja wat dat
advies geweest was en zonee, hoe dat advies desgevraagd zou luiden.

Voor het aspect ‘Beoordelingen’  (in brede zin) konden drie schalen met goede betrouw-
baarheden worden geconstrueerd, namelijk:
(Waargenomen) IJver �  = .85, Interesse �  = .82 en Zelfvertrouwen �  = .73. 
De constructie van de schalen wordt beschreven in paragraaf 4.4. De overige vragen
betroffen enkelvoudige vragen. Deze vragen en de vragen behorende tot bovengenoemde
schalen zijn opgenomen in bijlagen 3 en 6.

4.3.6.3 De vragen over  de exogene var iabelen
De leerlingen is gevraagd naar hun leeftijd en geslacht (leerling, exogeen).
De docenten werd in docentvragenlijst deel 1 gevraagd de volgende gegevens te
verstrekken:
a. Of zij klasseleraar waren van de onderzochte klas, hetzij in het lopende, hetzij in het
 vorig schooljaar (docent, exogeen).
b. Het aantal lesuren natuurkunde per week aan de onderzochte klas (leeromgeving,
 exogeen).
c. Of zij in het lopende schooljaar les gaven in andere vakken aan de onderzochte klas
 (docent, exogeen).
d. Of zij het voorgaande jaar les hadden gegeven aan de onderzochte klas en zoja, in welk
 vak (docent, exogeen).
e. De aantallen meisjes en jongens in de onderzochte klas (leeromgeving, exogeen).

In docentvragenlijst deel 2 werd de docenten gevraagd informatie te geven over:
a. Het systeem van keuzebegeleiding op hun school en hun betrokkenheid daarbij
 (leeromgeving, exogeen).
b. Het al of niet verplicht zijn van natuurkunde in combinatie met andere vakken
 (leeromgeving, exogeen).
c. Hun onderwijservaring (docent, exogeen).
d. Of zij taken hadden naast het lesgeven (docent, exogeen).
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e. Hun taakomvang (uren natuurkunde plus eventueel uren in andere vakken) (docent,
 exogeen).
In bijlage 3 staan de precieze vragen geformuleerd.

De benodigde gegevens over schoolgrootte, grondslag, regio en schooltype (categoraal of
scholengemeenschap), alle exogene leeromgevingsvariabelen, konden uit het overzicht van
het ministerie worden gehaald. Gegevens over het gebruikte leerboek, de omvang van de
sectie natuurkunde en het optioneel zijn van natuurkunde in MAVO-3 werden in het
verzoek om deelname gevraagd.

4.4 De operationaliser ing van de var iabelen voor  het onderzoek

In deze paragraaf wordt de constructie beschreven van de schalen voor de beleving van
natuurkunde, de waarneming van het klasklimaat en de waarneming van het curriculum door
leerlingen en van de schelen voor klasklimaat, curriculum en probleembewust handelen
voor docenten. De variabelen voor het onderzoek bestaan voor een deel uit schalen die door
middel van factoranalyse en andere clustermethoden zijn geïdentificeerd. Voor het overige
bestaan ze uit de afzonderlijke vragen die een bepaald kenmerk van de Ideal State en/of een
bepaald concept in het onderzoeksmodel betreffen.

4.4.1 Algemene werkwijze
De gegevens werden na invoering gecontroleerd op antwoordpatronen en invoerfouten. De
controle op patronen in de antwoorden geschiedde op het oog aan de hand van de ingevulde
vragenlijsten. Elke vragenlijst werd op het oog gecontroleerd. Ook wanneer er, afgezien van
onwaarschijnlijke antwoordpatronen, duidelijke indicaties bestonden dat vragenlijsten niet
serieus waren ingevuld, werden de gegevens van de betreffende leerlingen verwijderd. Op
invoerfouten werd automatisch gecontroleerd, door middel van het blind invoeren van drie
vragenlijsten per codeur. Op in totaal zes vragenlijsten met in totaal 820 in te voeren
getallen, werden geen fout ingevoerde antwoorden gevonden.
Gegevens van leerlingen die hadden aangegeven niet vanaf het begin van het schooljaar in
de klas te hebben gezeten (instromers) werden eveneens verwijderd.

De constructie van de schalen op de leerlingvragenlijsten werd uitgevoerd op een
representatieve steekproef van 412 leerlingen (vier per klas) uit de 104 in eerste instantie
voor analyse in aanmerking komende klassen. Daarmee werd de vuistregel van Nunnally
(1967) gevolgd, die aangeeft dat bij het construeren van schalen op basis van correlaties,
waaronder ook factor- en clusteranalyses vallen, het beste kan worden uitgegaan van
ongeveer tien respondenten per bewering. De langste vragenlijst voor leerlingen is de
curriculumvragenlijst, met 43 uitspraken. 
Het construeren van de schalen op grond van de docentgegevens werd gedaan met de
gegevens van alle 103 voor verdere analyse in aanmerking komende docenten. Uiteraard
kon hier Nunally’s vuistregel niet worden gevolgd. Wel konden de bij de docenten
gevonden schalen worden vergeleken met de schalen die bij de leerlingen waren gevonden,
opdat kon worden nagegaan of er onder docenten en leerlingen van dezelfde constructen
sprake was.
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Bij de constructie van de belevings-, klasklimaat-, curriculum- en een aantal schalen voor
het probleembewustzijn, werd de door Swanborn (1982) beschreven werkwijze gevolgd:
1. Negatief gestelde uitspraken (uitspraken) werden omgecodeerd.
2. ‘Zwakke’  uitspraken werden verwijderd .
3. Op de resterende uitspraken werd factoranalyse (Principale Componentenanalyse
 gevolgd door varimax rotatie) uitgevoerd. De eigenwaarde van een factor moest groter
 dan één zijn.
4. De interne consistentie (Cronbach’s � ) van de uitspraken behorende tot dezelfde factor
 werd berekend, waarbij uitspraken met factorladingen lager dan 0.30 buiten beschou-

wing werden gelaten. Uitspraken die de interne consistentie te sterk verlaagden, werden
 verwijderd. De overblijvende uitspraken vormden vervolgens een schaal.

4.4.2 De schalen voor  de beleving van natuurkunde en het natuurkundeonderwijs
Na omcodering van de negatief gestelde uitspraken werden er drie verwijderd op grond van
lage item-totaal correlaties. Het betrof uitspraken waarop het antwoord bij nader inzien voor
meer dan één interpretatie vatbaar was en die bij leerlingen tot verwarring geleid kunnen
hebben. Bijvoorbeeld kunnen leerlingen het met de bewering ‘Voor natuurkunde doe ik niet
meer dan nodig is’ , om zeer verschillende redenen eens zijn: Omdat ze zo goed zijn in
natuurkunde dat ze niet méér hoeven doen dan nodig is, of omdat ze natuurkunde zo
vervelend vinden dat ze niet meer wíllen doen dan strikt nodig is. De interne consistentie
Cronbach’s �  voor de resterende 29 uitspraken bedraagt .94.

Factoranalyse leverde vier factoren die tezamen 56 procent van de variantie verklaren. De
gevonden factoren kunnen worden benoemd als ‘Plezier’  (elf uitspraken), ‘Gemak’  (zes
uitspraken), ‘Nut voor later’  (zeven uitspraken) en ‘Vrije tijd/Nut voor nu’  (vijf uitspraken).
In totaal zeven uitspraken bleken op minstens twee van de ‘Plezier’  en ‘Nut’  factoren een
hoge, weinig van elkaar verschillende lading te hebben. Deze uitspraken zijn verwijderd uit
de schalen. Daardoor bleven er voor de schalen ‘Plezier’ , ‘Nut voor later’  en ‘Vrije tijd’
respectievelijk acht, vijf en drie uitspraken over.
In tabel 4-6 zijn de uiteindelijke schalen beschreven met hun psychometrische gegevens.
Zie bijlage 5 voor de factoranalyse.

Noot. Schaalwaarden: 0=past niet bij mij, tot en met 3=past goed bij mij.
40630.81.476Vrije tijd
39850.81.782Nut voor later
39960.41.982Gemak
39780.81.792Plezier

N leerlingenN uitsprakenst. dev.gemiddelde�  �  100Schaal

Tabel 4-6 
Interne consistentie (Cronbach’s � ) van de schalen voor de beleving van de
natuurkundelessen, op leerlingniveau

4.4.3 De keuze voor  natuurkunde en de prestaties
Een deel van de leerlingvragenlijst bestaat uit vragen naar de voorgenomen keuze van
natuurkunde in het volgend schooljaar en daarmee samenhangende factoren, zoals ideeën
over vervolgopleidingen na het MAVO en het bespreken van de voorgenomen keuze met
belangrijke derden, waaronder de docent. De antwoorden op deze vragen zullen in de latere
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hoofdstukken over de resultaten per vraag worden beschreven. Hetzelfde geldt voor de
vragen naar de prestaties (rapport- en proefwerkcijfers) in natuurkunde en de interpretatie
van die prestaties.
In bijlage 3 staan de vragen die aan de leerlingen zijn voorgelegd.

4.4.4 De schalen voor  het klasklimaat
Aan zowel de leerlingen als de docenten is gevraagd hoe zij het klasklimaat waarnamen. De
constructies voor de schalen werden voor de leerlingen gedaan op de antwoorden van de
eerder genoemde representatieve deelgroep van 412 leerlingen. Voor de docenten werden
de schalen geconstrueerd op de antwoorden van de gehele groep van docenten.

4.4.4.1 De schalen voor  het klasklimaat voor  leer lingen
Voor het construeren van de schalen voor het klasklimaat werd in principe dezelfde
procedure gevolgd als voor de schalen voor de beleving van het onderwijs in de
natuurkunde. Na de negatief gestelde uitspraken omgecodeerd te hebben, werden vijf
‘zwakke’  uitspraken verwijderd. De interne consistentie Cronbach’s �  voor de resterende
uitspraken bedroeg toen .80. Dat is aan de lage kant, hetgeen veroorzaakt wordt door de
uitspraken in de schalen ‘Competitie’  en ‘Gemak’ , waarvan de meesten laag correleren met
de overige uitspraken over het klasklimaat. Blijkbaar meten deze uitspraken andersoortige
aspecten van het klasklimaat dan de overige uitspraken. Mogelijk hangt dit samen met het
feit dat het in de uitspraken met betrekking tot ‘Gemak’  en de ‘Competitie’  gaat over de
waarneming van andere leerlingen in de klas, terwijl het in de andere uitspraken gaat over
de waarneming van het gedrag van de docent.
De factoranalyse leverde zeven factoren op, die tezamen 54 procent van de variantie
verklaren. Het bleek dat de uitspraken van de zelf bedachte schaal ‘Beoordelingen’  niet in
een aparte factor terecht kwamen. Bovendien bestond één factor slechts uit één uitspraak.
Daarom werd de factoranalyse herhaald waarbij het maximaal aantal factoren tot vijf werd
beperkt. De verklaarde variantie bedraagt in dit geval 46 procent. De aldus gevonden
factoren komen overeen met de door Fraser en zijn medewerkers (1982, 1983, 1991)
ontwikkelde schalen voor het klasklimaat, waarbij de schaal ‘Personalisering’  is aangevuld
met twee uitspraken, en de schalen ‘Competitie’  en ‘Duidelijke Regels’  elk met één
uitspraak, allen uit de aanvankelijk veronderstelde schaal ‘Beoordelingen’ . 
Na het bepalen van de interne consistentie van de uitspraken die tot dezelfde factor behoren
en het verwijderen van interne consistentie-verlagende uitspraken, werden als eindresultaat
vijf schalen gevonden, te weten ‘Personalisering’  (zeven uitspraken), ‘Competitie’  (drie
uitspraken), ‘Gemak-klimaat’  (vijf uitspraken), ‘Duidelijke Regels’  (drie uitspraken) en
‘Betrokkenheid’  (vijf uitspraken). Zie ook tabel 4-7 en bijlage 5.

Noot. Schaalwaarden: 0=klopt niet, tot en met 3=klopt wel.
39130.51.773Duidelijke Regels
40850.82.058Gemak-klimaat
40050.61.471Betrokkenheid
39230.81.477Competitie
38170.61.975Personalisering

N leerlingenN uitsprakenst.dev.gemiddelde�  �  100Schaal

Tabel 4-7 
Interne consistentie (Cronbach’s � ) van de schalen voor het klasklimaat, op leerlingniveau
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De schaal ‘Gemak-klimaat’  heeft een wat lage interne consistentie. Mogelijk vinden
leerlingen het lastig om te beoordelen hoe gemakkelijk of moeilijk het werk voor
natuurkunde door ‘de meeste’  van hun klasgenoten wordt gevonden.

4.4.4.2 De schalen voor  het klasklimaat voor  docenten
Op de gegevens van de docenten werd een factoranalyse verricht op dezelfde uitspraken als
bij de leerlingen, waarbij het aantal factoren beperkt werd tot vijf. De vijf factoren verklaren
vijftig procent van de variantie. Op twee uitspraken na bleken alle uitspraken in dezelfde
factoren terecht te komen als bij de leerlingen het geval is. De twee afwijkende uitspraken
betreffen een uitspraak uit de schaal ‘Gemak’  die bij ‘Betrokkenheid’  terechtkwam, en een
uitspraak uit de schaal ‘Personalisering’  die bij ‘Competitie’  belandde. Deze afwijkende
uitspraken bleken bij controle echter sterker te correleren met hun ‘eigen’  schaal dan met de
uitspraken waar ze op grond van de factoranalyse bij waren ingedeeld. Er kan dan ook
worden geconcludeerd, dat de klasklimaatlijst voor docenten dezelfde conceptuele structuur
heeft als die voor leerlingen. Een overzicht van de resultaten staat in tabel 4-8. In bijlage 5
staan de resultaten van de factoranalyse.

Noot. Schaalwaarden: 0=klopt niet, tot en met 3=klopt wel.
10430.42.867Duidelijke regels
10450.51.767Gemak-klimaat
10450.52.065Betrokkenheid
10430.61.771Competitie
10470.42.467Personalisering

N docentenN uitsprakenst.dev.gemiddelde� � 100Schaal

Tabel 4-8 
Interne consistentie (Cronbach’s � ) van de schalen voor het klasklimaat voor docenten

4.4.5 De schalen voor  het cur r iculum
Zowel leerlingen als docenten kregen dezelfde vragen voorgelegd over hun waarneming van
het curriculum.Voor het construeren van de schalen voor het curriculum werd dezelfde
werkwijze gevolgd als voor de schalen voor het klasklimaat. Anders dan bij de vragen over
het klasklimaat het geval is, wijken de resultaten bij de vragen over het curriculum soms af
van de van te voren bedachte dimensies. Ook blijkt de conceptuele structuur voor docenten
en leerlingen niet dezelfde te zijn. Voor zowel leerlingen als docenten kunnen wel
betekenisvolle schalen worden benoemd, maar deze schalen zijn qua samenstelling uit de
uitspraken niet hetzelfde. 

4.4.5.1 De schalen voor  het cur r iculum, zoals waargenomen door  de leer lingen
Nadat acht uitspraken met lage item-rest correlaties waren verwijderd, werd factoranalyse
uitgevoerd op de overige 35 uitspraken. Cronbach’s �  voor deze 35 uitspraken bedraagt .87.
Na factoranalyse bleken er negen factoren met een eigenwaarde hoger dan één (1) te zijn,
die samen 54 procent van de variantie verklaren. Op grond van de verdeling van de
uitspraken over de factoren, het aantal oorspronkelijk gehypothetiseerde dimensies, de
eigenwaardenplot en de resultaten van een hiërarchische clusteranalyse, werd de factorana-
lyse herhaald met een beperking tot maximaal vijf factoren. In dat geval wordt 41 procent
van de variantie verklaard. De vijf factoren konden betekenisvol worden benoemd.
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De resultaten laten zien dat de veronderstelde twee dimensies ‘Actief praktisch’  en ‘Passief
praktisch’  in één factor terecht komen, die kan worden benoemd als ‘Proefondervindelijk
Leren’ . Van de ‘Context’  uitspraken komen er zeven in één factor terecht, die kan worden
benoemd als ‘Toepassingen’  (in beroep en techniek). Drie van de oorspronkelijke ‘Actief
theoretisch’  uitspraken en één ‘Receptief theoretisch’  uitspraak vormen een factor, die als
‘Overhoren’  kan worden benoemd. Vier van de oorspronkelijke ‘Structuur’  uitspraken
vormen met de overgebleven twee ‘Receptief theoretisch’  uitspraken een factor, waarbij het
onderliggende concept duidelijk ‘Uitleg’  (door de docent) is. Tot slot is er een factor,
bestaande uit tien uitspraken, waaronder vijf van de oorspronkelijke ‘Structuur’  uitspraken,
drie van de oorspronkelijke ‘Context’  uitspraken en twee van de oorspronkelijke ‘Actief’
(praktisch en theoretisch) uitspraken. Het onderliggende concept waarop deze uitspraken
betrekking hebben, kan het best worden omschreven met ‘Conceptverheldering’ . 

Een overzicht van de schalen voor het curriculum voor leerlingen en hun psychometrische
eigenschappen staat in tabel 4-9. De resultaten van de factoranalyse op de uiteindelijke voor
de schaalconstructie gebruikte uitspraken staat in bijlage 5.

Noot. Schaalwaarden: 0=nooit, tot en met 3=vaak.
40140.71.151Overhoren
39760.42.558Uitleg
39370.51.670Toepassingen
390100.51.274Conceptverheldering
39780.62.183Proefonderv. Leren

N leerlingenN uitsprakenst.dev.gemiddelde�  �  100Schaal

Tabel 4-9 
Interne consistentie (Cronbach’s a) van de schalen voor het curriculum, voor leerlingen

4.4.5.2 De schalen voor  het cur r iculum voor  docenten
De factoranalyse op de vragen voor docenten die overeenkomen met die welke bij de
constructie van de curriculumschalen voor leerlingen zijn gebruikt, leverde niet zonder meer
dezelfde schalen op, hoewel er zeker overeenkomsten zijn. Mede gezien het feit dat de
curriculumvragenlijsten voor docenten en leerlingen van elkaar verschillen in de
hoeveelheid uitspraken en gehypothetiseerde concepten-de docentlijst bevat nog extra
uitspraken over leerlinginbreng en differentiatie-is niet gestreefd naar de vorming van
precies dezelfde schalen voor docenten en leerlingen.
Met behulp van factoranalyse en correlatieberekeningen werden voor de docenten
uiteindelijk zes clusters van uitspraken gevonden. In totaal gaat het om 46 van de
oorspronkelijke 56 uitspraken, die:
a. Zinvol kunnen worden geïnterpreteerd.
b. Een redelijke tot goede interne samenhang hebben.
c. Uitspraken bevatten die sterker onderling correleren dan met uitspraken uit de andere
 clusters.
d. Ook met behulp van andere clustermethoden als clusters optreden.

De clusters kunnen worden benoemd als: ‘Proefondervindelijk Leren’ , ‘Toepassingen’  (in
beroep en techniek), ‘Conceptverheldering’ , ‘ (Controle op) Verwerking van de leerstof’ ,
‘Differentiatie’  en ‘Klassikaal’ . De eerste vijf clusters werden op grond van factoranalyse
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geïdentificeerd (zie bijlage 5) en het cluster ‘Klassikaal’  bleek te kunnen worden
geconstrueerd uit de uitspraken die niet in de factoranalyse waren betrokken op grond van
lage correlaties met de rest van de curriculumuitspraken, hetgeen vooral werd veroorzaakt
door geringe variantie. Bijna alle docenten bleken vaak gebruik te maken van klassikaal
onderwijs, zodat de spreiding bij deze schaal erg laag is. In tabel 4-10 staat een overzicht
voor de schalen voor het curriculum voor docenten.

Noot. Schaalwaarden: 0=nooit, tot en met 3=vaak.
10440.60.869Differentiatie
10490.72.074Verwerking Leerstof
10490.42.368Klassikaal
10480.51.874Toepassingen
10480.51.777Conceptverheldering
10480.72.086Proefond. Leren

N docentenN uitsprakenst.dev.gemiddelde�  �  100Schaal

Tabel 4-10 
Interne consistentie (Cronbach’s � ) van de schalen voor het curriculum, voor docenten

4.4.5.3 De over ige vragen aan docenten over  het cur r iculum
Aan de docenten is een aantal gedetailleerde vragen gesteld over de leerstofonderdelen die
zij in de lessen behandelden, de tijd die zij daaraan besteedden, de toepassingen en
voorbeelden die zij bij een bepaald onderwerp gebruikten en de activiteiten die zij de
leerlingen lieten uitvoeren bij de diverse leerstofonderdelen. Uit deze gegevens konden
indicaties worden afgeleid over de gevarieerdheid van het natuurkundeonderwijs in een
klas, zowel wat betreft de hoeveelheid behandelde onderwerpen, de diversiteit in
leerlingactiviteiten, alsook de mate waarin concrete toepassingen en voorbeelden aan de
orde kwamen.
Een analyse van de gegevens van 108 docenten is verricht door Paffen (1992). Uit die
analyse blijkt onder andere, dat de onderzochte docenten onderling sterk van elkaar
verschillen op de gevarieerdheid in hun onderwijs en dat zij (veel) meer concrete
toepassingen en voorbeelden gebruikten dan er in het leerboek staan. 
 
4.4.6 De bewerking van de gegevens over  het probleembewust handelen door  de
         docenten in hun op de groep ger ichte onderwijsstrategieën
In vraag 5 uit docentvragenlijst deel 2 worden vijftien aanbevelingen genoemd voor
onderwijs in de natuurkunde dat gunstig wordt geacht voor meisjes. De docenten konden
aangeven of ze met de betreffende aanbeveling bekend waren, in welke mate ze hem zinvol
vonden en in welke mate ze er mee bezig waren hem te realiseren in hun lessen. Voor de
constructie van de schalen voor het probleembewust handelen van docenten is verder alleen
gekeken naar de mate waarin de docent aangaf dat hij of zij met een bepaalde aanpak bezig
was in de les, omdat het in de Ideal State immers vooral om het probleembewust handelen
van de docent gaat.
Twee uitspraken, over probleembewust handelen bij practicum, werden buiten beschouwing
gelaten, aangezien er een niet te verwaarlozen groep docenten bleek te zijn die zelden tot
nooit aan practicum deed. Drie uitspraken werden op grond van geringe item-totaal
correlaties en/of geringe variantie verwijderd. De overige tien uitspraken hebben een interne
consistentie Cronbach’s �  = .85.
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Met behulp van factoranalyse konden drie factoren worden onderscheiden, die samen 65
procent van de totale variantie verklaren. De factoren komen precies overeen met de van te
voren gehypothetiseerde dimensies ‘Gelijke behandeling, groepsgericht’ ,
‘Ontstereotypering, vakdidactisch’ , en ‘Ontstereotypering, groepsgericht’  (zie bijlage 6).
Nadat één item, dat op meer dan één factor een hoge lading had, was verwijderd, bleven er
drie schalen van elk drie uitspraken over (zie tabel 4-11).

Noot. Schaalwaarden: 0=niet mee bezig, tot en met 2=erg mee bezig.
10230.60.981Toepassingen
10230.61.278Conceptverheldering
10130.61.378Proefonderv. Leren

N docentenN uitsprakenst.dev.gemiddelde�  �  100Schaal

Tabel 4-11 
Interne consistentie (Cronbach’s � ) van de schalen voor het probleembewust handelen
door docenten

De overige vragen aan docenten over hun probleembewustzijn betreffen hun waarneming
van het leuk, moeilijk of nuttig vinden van de behandelde leerstofonderdelen en
lesactiviteiten door meisjes respectievelijk jongens en of zij er rekening mee zouden houden
wanneer ze zouden merken dat een leerstofonderdeel of activiteit voor meisjes problemen
opleverde.
Daarnaast is gevraagd naar het noemen of ten tonele voeren van vrouwelijke voorbeeld-
figuren in de les en naar het al dan niet gemengd werken bij groepswerk. Naarmate een
docent meer vragen bevestigend beantwoordde, wordt hij of zij probleembewuster geacht.
In bijlage 3 staan de vragen die de docenten voorgelegd kregen.

4.4.7 De bewerking van de gegevens van docenten over  hun probleembewust handelen
ten aanzien van individuele leer lingen
Het probleembewust handelen van docenten ten aanzien van individuele leerlingen zou
moeten blijken uit hun waarneming en hun interpretatie van het gedrag van meisjes en
jongens, uit de oorzaken waaraan zij bepaalde prestaties van meisjes en jongens
toeschrijven, aan de aandacht die zij aan jongens en meisjes besteden en tot slot aan de
keuzebegeleiding die zij aan jongens en meisjes geven.

4.4.7.1 De waarneming en de interpretatie van het gedrag van leer lingen door
            docenten
De vragen 4 en 5 van docentvragenlijst deel 1, respectievelijk bestaande uit zes en dertien
uitspraken, alsmede vraag 14, gaan over de waarneming door de docent van gedragingen en
eigenschappen van bepaalde leerlingen uit de onderzochte klas. Per docent is bij zes
leerlingen naar zijn of haar waarneming van die leerling gevraagd. Om na te gaan of het
gedrag van een leerling door de docent op bepaalde dimensies wordt waargenomen en zoja,
welke dimensies dat zouden zijn, is per docent willekeurig één leerling genomen, waarvan
de gegevens gebruikt zijn voor de analyse op mogelijke schalen voor gedragsdimensies.
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Noot. Schaalwaarden: 0=minder, tot en met 4=meer  dan de overige leerlingen in de onderzochte klas.
103/61660.62.173Zelfvertrouwen
102/60440.82.082Interesse
99/59870.62.185IJver

N doc/llnN uitsprakenst.dev.gemiddelde�  �  100Schaal

Tabel 4-12 
Interne consistentie (Cronbach’s � ) van de schalen voor het waarnemen van het gedrag en
de eigenschappen van leerlingen

Acht van de twintig uitspraken, die in de richting van negatief gedrag waren geformuleerd,
werden gehercodeerd. Eén bewering werd verwijderd op grond van een lage item-totaal
correlatie. Op de overige uitspraken werd op de gebruikelijke wijze factoranalyse toegepast.
Eén uitspraak werd verwijderd, aangezien die hoog laadde op alle drie factoren. Twee
andere uitspraken werden verwijderd op grond van interne consistentie-berekeningen. De
drie resulterende schalen konden worden benoemd als (gepercipieerde) ‘ IJver’  (zeven
uitspraken), ‘ Interesse’  (vier uitspraken), en ‘Zelfvertrouwen’  (zes uitspraken). Zie tabel
4-12 en bijlage 6 voor verdere gegevens.

4.4.7.2 De oorzaken waaraan docenten prestaties van individuele leer lingen
            toeschr ijven
De antwoorden op vragen 1 tot en met 3 van docentvragenlijst deel 1, geven weer in
hoeverre een docent een bepaalde prestatie, te weten het laatst behaalde proefwerkcijfer van
een leerling toeschreef aan pech dan wel geluk hebben gehad, ijver dan wel een gebrek
daaraan, het gemakkelijk dan wel moeilijk zijn geweest van het proefwerk, en het al dan
niet hebben van een goed begrip van natuurkunde.
De resultaten met betrekking tot de oorzaken waaraan de docenten een cijfer op een recent
proefwerk toeschrijven en eventuele verschillen die daarbij worden gemaakt werden tussen
jongens en meisjes, worden in de resultatenhoofdstukken beschreven.

4.4.7.3 De aandacht die docenten aan individuele leer lingen besteden
In vraag 6 van docentvragenlijst deel 1 moesten de docenten aangeven hoe vaak zij
bepaalde vormen van aandacht aan de geselecteerde leerlingen besteedden, ten opzichte van
de ‘gemiddelde’  leerling uit de onderzochte klas. Het gaat hier om specifieke zaken als een
klusje laten uitvoeren (bord schoonmaken o.i.d.), een mondelinge beurt geven, of om
aandacht in het algemeen, in of na de les.
Vraag 7 gaat over de aard van de aandacht die aan de leerling werd besteed, zoals uitleg
geven, aandringen op gedragsverbetering, vergroten zelfvertrouwen, enzovoort.
De antwoorden op vragen 6 en 7 worden in de resultatenhoofstukken geïnventariseerd en
geanalyseerd op eventuele seksespecifieke patronen.
De vragen zelf staan in bijlage 3.

4.4.7.4 De keuzebegeleiding die de docenten aan individuele leer lingen geven
Vragen 8 tot en met 17 uit docentvragenlijst deel 1 behandelen de keuzebegeleiding die de
docenten aan de geselecteerde individuele leerlingen hebben gegeven. Het gaat onder
andere om het praten met de leerling over het al dan niet kiezen van natuurkunde, het
(eventuele) keuzeadvies en aanmoediging voor het kiezen van een exacte of technische
vervolgopleiding.
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Ook deze gegevens worden in de resultatenhoofdstukken geïnventariseerd en geanalyseerd
op eventuele seksespecifieke patronen. De vragen staan weer in bijlage 3.

4.5 Discussie en samenvatting

Het bleek goed mogelijk om schalen te construeren voor de leeromgevingsvariabelen. De
schalen voor het klasklimaat bestaan voor zowel leerlingen als docenten uit dezelfde
uitspraken, zodat bijvoorbeeld een vergelijking tussen de scores voor leerlingen en
docenten goed mogelijk is. De betrouwbaarheid voor de klimaatschalen, in het bijzonder die
voor de leerlingen, doet niet onder voor de betrouwbaarheid van de oorspronkelijke
Engelstalige schalen. 
De schalen voor het curriculum blijken voor leerlingen en docenten van elkaar te
verschillen, vooral op de ‘Structuur’  uitspraken. Wel kunnen de schalen voor zowel
docenten en leerlingen op een zinvolle manier worden benoemd. Mogelijk hanteert een
docent, als ‘expert’ , een andere impliciete ordening van zijn/haar didactisch handelen dan
een leerling, maar het kan ook een validiteitsprobleem betreffen van een nieuw en nog
weinig getoetst instrument. 
Er is dan ook voorzichtigheid geboden bij de interpretatie van de resultaten voor het
curriculum.
De schalen voor de beleving van de natuurkundelessen hebben bevredigende psycho-
metrische eigenschappen.
De gegevens die niet in schalen zijn ondergebracht, zoals bijvoorbeeld de gegevens over de
oorzaken waaraan een docent een behaald proefwerkcijfer toeschrijft, of de gegevens over
exogene kenmerken zoals het leerboek, worden in het betreffende resultatenhoofdstuk
beschreven en geanalyseerd.

De rest van het onderhavige proefschrift is opgebouwd als volgt:
Hoofdstuk 5 beschrijft de aanpak van de analyses en presenteert de resultaten met
betrekking tot de exogene kenmerken van de leeromgeving, de docenten en de leerlingen.
Hoofdstuk 6 behandelt de resultaten met betrekking tot het probleembewust handelen door
de docent.
Hoofdstuk 7 bevat de beschrijving van de resultaten met betrekking tot de
leerlinggerichtheid van de leeromgeving.
Hoofdstuk 8 poogt, met behulp van regressie-analyses, inzicht te krijgen in de voorspelling
van de keuze voor natuurkunde op zowel leerling- als klasniveau. 
Vervolgens vat hoofdstuk 9 de resultaten samen en bespreekt ze in het kader van de in
hoofdstukken 2 en 3 geformuleerde Ideal State en het onderzoeksmodel. 
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Hoofdstuk 5
De relatie tussen factoren die buiten de invloed van de docent liggen en de keuze voor
natuurkunde door  meisjes

Dit hoofdstuk doet verslag van het onderzoek naar het verband tussen de keuze voor
natuurkunde door meisjes en kenmerken van de leeromgeving waar de docent niets aan kan
veranderen. Kenmerken waar docenten niets aan kunnen veranderen, werden in hoofdstuk
3 gedefinieerd als ‘exogene’  kenmerken. De in dit hoofdstuk gerapporteerde resultaten
sluiten aan bij onderzoeksvraag 3: “ Hoe sterk hangen de keuze voor natuurkunde (of een
andere uitkomst) samen met exogene en endogene kenmerken van de docent, de
leeromgeving en de leerlingen?” . Het doel van de in dit hoofdstuk besproken analyses is te
bepalen met welke exogene kenmerken rekening moet worden gehouden in verdere
analyses. Exogene kenmerken waarvan in eerder onderzoek is gevonden dat deze signifi-
cant samenhangen met de keuze voor exacte vakken door meisjes, zijn onder andere de
invloed van de ouders, de regio en de keuzebegeleiding op school. Andere factoren waar-
van wordt verwacht, dat die mogelijk van invloed kunnen zijn op de keuze, zijn onder
andere het leerboek, de omvang van de school of opleiding en eventuele eerdere ervaring
van de docent met de onderzochte klas. 
Paragraaf 5.1 bespreekt de aanpak van de analyses en werkt de onderzoeksvragen uit,
paragraaf 5.2 behandelt de voorgenomen en uiteindelijke keuze voor natuurkunde door
meisjes en jongens, waarna in paragraaf 5.3 de relatie tussen de keuze voor natuurkunde
door meisjes en exogene docentkenmerken aan de orde komt en in paragraaf 5.4 de relatie
tussen keuze en exogene schoolkenmerken. Paragraaf 5.5 vat de bevindingen samen. 

5.1 Aanpak van de analyses: K lasniveau en leer lingniveau

Alvorens over te gaan tot de beschrijving van de aanpak en de resultaten van de analyses,
brengen we de nog te beantwoorden onderzoeksvragen in herinnering:
2. “ In hoeverre voldoet het bestaande onderwijs in de natuurkunde aan de kenmerken van
   de Ideal State?”
3. “Hoe sterk hangen de keuze voor natuurkunde (of een andere uitkomst) samen met
   exogene en endogene kenmerken van de docent, de leeromgeving en de leerlingen?”
4. “ In hoeverre kunnen aangetroffen gewenste uitkomsten worden gerelateerd aan de mate
   waarin het onderwijs in de natuurkunde voldoet aan de Ideal State?”
5. “Wat kan worden toegeschreven aan de invloed van de docent en welke andere factoren
   spelen eventueel een rol?”

De analyses in dit hoofdstuk betreffen onderzoeksvraag 3, in het bijzonder de vraag naar de
relatie tussen exogene kenmerken en de keuze voor natuurkunde door meisjes.

5.1.1 Directe en indirecte samenhang
In het onderzoeksmodel in hoofdstuk 3 wordt van de meeste kenmerken verondersteld dat
zij niet rechtstreeks invloed uitoefenen op de keuze, maar dat zij dat indirect doen, via de
houding van de leerling tegenover natuurkunde en het beeld dat de leerling heeft van de
eigen capaciteiten. 
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We zijn echter begonnen met de analyse van de directe samenhang van alle kenmerken met
de keuze, omdat wanneer er een significante directe samenhang zou worden gevonden, het
betreffende kenmerk zeker van belang is. Wanneer de directe samenhang van een kenmerk
geen significante samenhang met de keuze zou vertonen, zou er nog wel sprake kunnen zijn
van significante samenhangen met tussenliggende variabelen, maar die samenhangen
zouden dan of te zwak zijn om uiteindelijk in de keuze tot uitdrukking te komen, of er zou
sprake zijn van elkaar opheffende relaties. Een hypothetisch voorbeeld van dat laatste
betreft de relaties tussen het leeromgevingskenmerk ‘orde in de klas’  en prestaties, plezier
en keuze voor natuurkunde. Een enigszins rommelig klasklimaat zou door de leerlingen als
plezierig kunnen worden ervaren omdat ze dat de gelegenheid geeft zich even te onttrekken
aan een als dwingend ervaren leer‘plicht’ , maar zou om diezelfde reden ook negatief
kunnen samenhangen met hun prestaties. Zowel prestaties als plezier in de les hangen
positief samen met de keuze voor het vak. Als deze veronderstellingen juist zouden zijn,
zou ‘orde in de klas’  geen sterk verband met de keuze kunnen vertonen, aangezien het
positieve effect van toegenomen prestaties op de keuze in een ‘ordelijke’  klas, geheel of
gedeeltelijk te niet zou worden gedaan door het negatieve effect van het afgenomen plezier
in de les. Genoemde veronderstellingen bleken overigens in het onderhavige onderzoek niet
juist te zijn-de onderzochte meisjes bleken juist significant vaker natuurkunde te kiezen in
een ‘ordelijk’  klasklimaat-, maar het betreft hier dan ook een hypothetisch voorbeeld.
Wanneer een kenmerk wel een significante directe samenhang met een uitkomstvariabele
vertoont, mag niet zonder meer worden aangenomen, dat dit kenmerk de uitkomst ook
direct veroorzaakt. Er moet ook nog worden onderzocht of de effecten van het betreffende
kenmerk mogelijk tot stand komen door een sterke relatie met intermediërende variabelen
en wat in dat geval de aard van het verband van die laatste variabelen is met de uitkomst. 

De directe samenhang van de keuze voor natuurkunde door meisjes met mogelijk relevante
exogene kenmerken is op drie manieren onderzocht, namelijk door:
a. Het vergelijken van klassen waar uiteindelijk zeer weinig meisjes natuurkunde hebben
 gekozen met klassen waar zeer veel meisjes natuurkunde hebben gekozen, door na te
 gaan in welke mate een bepaald kenmerk in beide groepen van klassen is voorgekomen. 
b. Het onderzoeken of er een verband bestaat tussen een exogeen kenmerk en het

percentage onder de meisjes dat in een klas uiteindelijk natuurkunde heeft gekozen.
c. Het onderzoeken of er een verband bestaat tussen een exogeen kenmerk en het al dan

niet gekozen hebben voor natuurkunde door een meisje.
Deze benadering sluit aan bij onderzoeksvraag 3. “Hoe sterk hangen de keuze voor
natuurkunde (of een andere uitkomst) samen met exogene en endogene kenmerken van de
docent, de leeromgeving en de leerlingen?”  

In gevallen a. en b. gaat het om analyses op het niveau van de klas en de uitwerkingen van
onderzoeksvraag 3 luiden respectievelijk:
3a. “ Wat onderscheidt de, met betrekking tot de keuze voor natuurkunde door meisjes,

   meest en minst succesvolle klassen van elkaar?”  en
3b. “ Wat is de samenhang van een bepaald kenmerk met het percentage kiezers voor

  natuurkunde onder de meisjes in een klas?” . 

Omdat er, op enkele uitzonderingen na, sprake is van één klas en docent per school, zou
mogelijk ook moeten worden gesproken van analyses op schoolniveau. Dit is zeker het
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geval voor exogene kenmerken die niet alleen voor de leerlingen in de onderzochte klas,
maar voor alle leerlingen in een school hetzelfde zijn, zoals regio, grondslag, systeem van
keuzebegeleiding, enzovoort. Ook wanneer in een school alle lessen natuurkunde door één
en dezelfde docent worden gegeven, vallen klas- en schoolniveau samen. 
De endogene kenmerken, die in principe door de docent kunnen worden gestuurd, zijn voor
alle leerlingen in een bepaalde klas gelijk, maar zijn doorgaans verschillend voor leerlingen
in verschillende klassen. Het klasklimaat kan bijvoorbeeld door een docent worden gestuurd
en het is ook voor alle leerlingen in dezelfde klas hetzelfde, maar omdat het klasklimaat een
resultante vormt van alle interacties tussen leerlingen en de docent, is het voor leerlingen in
een andere klas doorgaans anders, zelfs al hebben beide klassen dezelfde docent.
Voor het gemak worden met analyses op klasniveau in de rest van dit proefschrift ook
analyses op schoolniveau bedoeld, dat wil zeggen, analyses waarin alle variabelen voor alle
leerlingen in dezelfde klas (en in voorkomende gevallen school) dezelfde waarde hebben.
Met analyses op leerlingniveau worden analyses bedoeld waarin de uitkomstvariabele op
leerlingniveau is gemeten, bijvoorbeeld de keuze voor natuurkunde door een leerling. Het
aantal analyse-eenheden bedraagt op klasniveau het aantal klassen en op leerlingniveau het
aantal leerlingen. De ‘beïnvloeders’  van de keuze van een individuele leerling (bijvoorbeeld
de voorspellers van de keuze in een regressieanalyse) kunnen zowel op leerling- als op
klasniveau gemeten zijn. Bijvoorbeeld hoe gemakkelijk een leerling natuurkunde vindt
(voorspeller op leerlingniveau), of de mate waarin de docent voor meisjes relevante geachte
contexten behandelt (voorspeller op klasniveau).

In geval c. gaat het dus om analyses op het niveau van de leerling, met als bijbehorende
uitwerking: 
3c.“ In hoeverre hangt het al dan niet kiezen voor natuurkunde door een meisje samen met
   de mate waarin een bepaald kenmerk voor haar van toepassing is (geweest)?”  
We vergelijken in dit geval dus leerlingen met elkaar, namelijk de meisjes die wél,
respectievelijk niet, voor natuurkunde hebben gekozen.

Voor de vergelijking van de met het oog op de keuze voor natuurkunde door meisjes meest
en minst succesvolle klassen, werd voor elke klas het percentage van de meisjes berekend
dat uiteindelijk natuurkunde koos. Met het ‘klassikaal keuzepercentage onder meisjes’
bedoelen we in het vervolg het percentage kiezers voor natuurkunde onder de meisjes in een
klas. Dat wil zeggen, dat in een klas met tien meisjes waarvan er twee natuurkunde hebben
gekozen, het klassikale keuzepercentage twintig procent bedraagt .
Voor een zo goed mogelijke schatting van het percentage kiezers onder de meisjes in een
klas zijn gegevens gecontroleerd en gecombineerd over de aantallen meisjes en jongens in
een klas die een vragenlijst hadden ingevuld, over de aantallen meisjes en jongens in een
klas die de docent had opgegeven en over de uiteindelijke keuze voor elke leerling, die
eveneens door de docent is doorgegeven. 
In het onderhavige onderzoek zaten er gemiddeld 23.2 leerlingen in een klas, minimaal 14
en maximaal 31, die een geldige vragenlijst hebben ingevuld. In elke klas hebben minimaal
zeven meisjes en minimaal zeven jongens, en maximaal negentien meisjes of achttien
jongens een geldige vragenlijst ingevuld. Het percentage meisjes in een klas is eveneens als
exogene variabele meegenomen in het onderzoek. Omdat er voor elke klas gegevens van
minimaal zeven meisjes bekend zijn, is het niet nodig om een ondergrens te stellen aan het
aantal meisjes in een klas voor de berekening van het percentage kiezers onder hen.
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Vervolgens zijn de kwartielscores voor genoemde keuzepercentages berekend.
Uit de berekening van de kwartielscores blijkt, dat in de klassen in het laagst scorende
kwartiel (N = 27) minder dan 17 procent van de meisjes natuurkunde heeft gekozen en in de
klassen in het hoogst scorende kwartiel (N = 25) meer dan 55 procent. Deze beide groepen
klassen worden respectievelijk ‘Natuurkunde-Min’ , afgekort ‘Na-min’  klassen en
‘Natuurkunde-Plus’ , afgekort ‘Na-plus’  klassen genoemd. In tabellen worden ook de
afkortingen ‘Na-’  en ‘Na+’  gebruikt. De vergelijking tussen de Na-min en de Na-plus
klassen geeft een eerste indruk van mogelijk relevante invloeden op de keuze voor
natuurkunde door meisjes.
Voor het analyseren van het verband tussen een kenmerk en het percentage meisjes dat in
een klas natuurkunde heeft gekozen, beschikken we over de gegevens van 101 klassen
waarvan de definitieve keuze door meisjes bekend is.
Voor de analyses op leerlingniveau beschikken we voor elk kenmerk over de gegevens van
1044 meisjes en 1022 jongens, die doorgestroomd zijn naar het derde leerjaar MAVO.

5.1.2 Statistische procedures voor  de vergelij king tussen de Na-min en de Na-plus
         klassen
Voor elk exogeen kenmerk is bekeken hoe vaak het voorkwam in Na-min, respectievelijk
Na-plus klassen. Daartoe werd gebruik gemaakt van kruistabellen.
Voor tweedimensionale kruistabellen geeft de coëfficiënt ��(phi) aan wat de sterkte van het
verband is en de overschrijdingskans p wat de significantie van het verband is. � kan
worden beschouwd als het analogon van de correlatiecoëfficiënt tussen twee continue
variabelen.Voor meerdimensionale kruistabellen werd in plaats van �, Cramer’s V
berekend. De p-waarde is de exact berekende tweezijdige overschrijdingskans die de
waarschijnlijkheid aangeeft dat het gevonden verband op toeval berust. Een p-waarde van
.05 geeft aan, dat de kans dat het gevonden verband op toeval berust, een twintigste
bedraagt. Omdat we met kleine aantallen klassen te maken hebben, bestaat de kans dat een
daadwerkelijke samenhang toch niet significant is. Daarom is in dit onderzoek als criterium
voor het in de verdere analyses betrekken van een kenmerk, een p-waarde van maximaal .10
aangelegd, met een �-waarde van minstens .20.

Uit de verdeling van een kenmerk over alle klassen en de extreme kwartielen kan ook
worden afgeleid of er globaal genomen sprake is van een lineair of een niet-lineair verband,
bijvoorbeeld een U-vormig, een omgekeerd U-vormig, of een toevallig verband.
Als voorbeeld beschouwen we in tabel 5-1 het voorkomen van het kenmerk ‘docent
natuurkunde heeft contact gehad met ouders over de keuze voor natuurkunde door hun
kind’  in Na-min en Na-plus klassen.
In tabel 5-1 valt te zien, dat Na-plus klassen afwijken van de rest van de klassen, inclusief
de Na-min klassen. In veertig procent van de Na-plus klassen heeft de docent natuurkunde
contact gehad met ouders over de keuze voor natuurkunde door hun kind, terwijl dat in 63
procent van de Na-min klassen het geval is. De p-waarde bedraagt .094. Het kenmerk
‘contact met ouders’  is, gezien de p-waarde van .094 en �-waarde van -.27, mogelijk van
belang. Uit de negatieve �-waarde kan bovendien worden geconcludeerd, dat de samenhang
tussen keuze door meisjes en contact docent-ouders negatief is. Er mag echter niet worden
geconcludeerd, dat contact tussen docent en ouders een oorzaak zou zijn voor het niet
kiezen voor natuurkunde door meisjes.
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Noot. � 2 toets betreft vergelijking tussen Na-min en Na-plus klassen. 
� 2 (1, N = 51) = 3.71. � = -.27. p (exact) = .094.

1012527N (klassen)
100100100Kolomtotaal

624063Ja
386037Nee

Alle klassen Na-plusNa-minContact

Tabel 5-1 
Contact docent-ouders in Na-min, Na-plus en alle klassen (procenten van N)

Sommige kenmerken zijn op een continuüm gemeten. Voor dergelijke kenmerken is hun
gemiddelde waarde berekend over alle klassen, respectievelijk Na-min klassen en Na-plus
klassen. Bij wijze van voorbeeld beschouwen we het kenmerk ‘Aantal jaren leservaring’ .
Het gemiddeld aantal jaren leservaring bedraagt voor de hele groep docenten 16.5 jaar,
minimaal drie en maximaal 31 jaar, met een standaarddeviatie van 6.7. Voor docenten van
Na-min klassen is dat 16.1 jaar en voor docenten van Na-plus klassen 15.4 jaar. Het verschil
tussen Na-min en Na-plus klassen is statistisch niet significant: F(1, N = 49) = .11, p =  .74,
�  (Eta) = .05. De waarde �  geeft de sterkte van het verband aan, analoog aan de waarden �
of V voor kruistabellen. Zowel Na-min als Na-plus docenten hebben gemiddeld wat minder
leservaring dan de groep docenten als geheel.
Het minimum van drie jaar leservaring berust op de keuze van de respondenten, die
minimaal drie jaar leservaring moesten hebben om beginnersproblematiek uit te sluiten.

5.1.3 Statistische procedures voor  het bepalen van het verband tussen een exogeen
         kenmerk en het percentage kiezers onder  de meisjes in een klas
Door naar het voorkomen van een kenmerk over de gehele onderzochte groep te kijken en
naar het voorkomen van dat kenmerk in extreme kwartielen, kon er snel inzicht worden
verkregen in mogelijk voor de keuze van belang zijnde kenmerken en de verdeling van het
kenmerk in relatie tot de keuze. Wanneer deze verdeling bij benadering lineair leek te zijn,
dat wil zeggen dat het kenmerk het minste voorkomt in Na-min klassen en het meeste in
Na-plus klassen (of andersom) en voor de gehele groep ergens daartussenin, werden alle
klassen in de analyses betrokken. Per slot van rekening zou men de informatie van de helft
van de klassen weggooien wanneer alleen extreme kwartielen worden beschouwd.
Voor het analyseren van het verband tussen het percentage natuurkundekiezers onder de
meisjes in een klas en nominale kenmerken werden de gemiddelde percentages
natuurkundekiezers onder de meisjes berekend voor klassen die wel, respectievelijk niet aan
een bepaald kenmerk voldoen. Voor de vergelijking van gemiddelden over groepen geeft de
waarde �  aan, hoe sterk twee of meer groepen van elkaar verschillen, analoog aan � en
Cramer’s V voor kruistabellen. 
In tabel 5-2 wordt bij wijze van voorbeeld het gemiddelde percentage natuurkundekiezers
onder de meisjes in een klas berekend voor docenten die niet, respectievelijk wel contact
met ouders van leerlingen hadden over de keuze voor natuurkunde. Tabel 5-2 laat zien, dat
in de 38 klassen waarvan de docent geen contact met ouders had gehad over de keuze voor
natuurkunde door hun kind, het gemiddelde percentage natuurkundekiezers onder de
meisjes 42 bedraagt. In de 63 klassen waar de docent wel contact met ouders had, is dat
gemiddelde 32. Het verschil is significant, met een p-waarde van .042.
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F(1, N = 100) = 4.24. p =  .042. �  = .20. SD = 25.
6338N (klassen)
3242Gemiddeld percentage kiezers onder meisjes in een klas
JaNee

Contact

Tabel 5-2 
Contact docent-ouders en het percentage natuurkundekiezers onder de meisjes in een klas

Voor kenmerken die op een schaal zijn gemeten, werd de correlatiecoëfficiënt (Pearson
product-moment correlatie r) berekend tussen het kenmerk en het percentage kiezers voor
natuurkunde onder de meisjes in een klas. Zo bedraagt de Pearson correlatie r tussen het
keuzepercentage en het aantal jaren onderwijservaring van de docent natuurkunde r(101) =
-.099, p =  .33. Er blijkt dus geen sprake te zijn van een significant verband tussen het aantal
jaren onderwijservaring van de docent en het percentage natuurkundekiezers onder de
meisjes in zijn of haar klas. 

5.1.4 Statistische procedures voor  het verband tussen een kenmerk en de keuze voor
         natuurkunde op leer lingniveau
De relaties tussen de keuze voor natuurkunde door een leerling en de kenmerken die op een
nominaal niveau zijn gemeten, zijn geanalyseerd met behulp van kruistabellen.
De variabelen ‘keuze’  en ‘onderwijskenmerk X’  zijn zo gecodeerd, dat � positief is wanneer
voldoen aan het kenmerk betekent dat het vak door meer meisjes is gekozen, dan wanneer
niet wordt voldaan aan het kenmerk. � is negatief wanneer niet voldoen aan het kenmerk
betekent dat er door meer meisjes natuurkunde is gekozen, dan wanneer er wordt voldaan
aan het kenmerk. 
Vanwege de in klassen geclusterde steekproef kunnen de door SPSS gegenereerde
significantieniveau’s niet zonder meer worden gebruikt. Deze zijn namelijk gebaseerd op
steekproeven van onderling onafhankelijke ‘eenheden’ . 
Wanneer leerlingen echter in een zelfde klas zitten en elkaar kennen, betekent dat, dat er
voor hen meer gelegenheid is tot onderling contact en beïnvloeding dan voor leerlingen die
elkaar niet kennen. Dit heeft uiteindelijk tot gevolg, dat de effectieve steekproefomvang
lager komt te liggen dan de werkelijke steekproefomvang en een maat in hoeverre dat het
geval is, is de intraklasse correlatie � 1 , gegeven door de formule: 

� 1 =  (MSbetween  class - MSwithin class)/(MSbetween class+ (n-1)MSwithin class)

waarin MS staat voor de mean squares (between class ‘effect’  en within class ‘error’ ) in een
ANOVA met klaslidmaatschap als random factor en n als het gemiddeld aantal leerlingen in
een klas. 
Het ‘Design effect’  DEFF geeft de factor door welke de steekproefomvang moet worden
gedeeld om de effectieve steekproefomvang te berekenen. 

DEFF = 1 + � 1 (n - 1)

waarin n de gemiddelde klassegrootte is. In het onderhavige onderzoek is n = 23.2, het
gemiddeld aantal leerlingen dat een geldige vragenlijst heeft ingevuld.
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De intraklassecorrelaties zijn voor elk leeromgevings- en leerlingkenmerk berekend en ze
zijn vermeld in bijlage 3. De intraklassecorrelatie bedraagt maximaal .54, en wel voor de
schaal ‘Proefondervindelijk leren’ , hetgeen voor analyses waarin deze schaal een rol speelt,
leidt tot een effectieve steekproefomvang van iets minder dan een dertiende van de
werkelijke omvang van ongeveer 2400 leerlingen (DEFF = 13.3). Daardoor moeten met
‘Proefondervindelijk leren’  geassocieerde betrouwbaarheidsintervallen worden
vermenigvuldigd met een factor 

�
13.3 = 3.65. Daarom en omdat bij analyses op het niveau

van de leerling vanwege de grote aantallen ook zeer zwakke verbanden nog statistisch
significant kunnen zijn, is voor analyses op leerlingniveau het criterium aangelegd, dat het
‘effect’  (sterkte van het verband) minimaal .10 moet bedragen, met een ‘ongeclusterde’
overschrijdingskans van maximaal .01. Voor meisjes apart bedraagt het maximale design
effect DEFF = 7.8. De overige intraklassecorrelaties liggen tussen .15 en .40 voor leerom-
gevingskenmerken en tussen .02 en .15 voor de belevingskenmerken voor leerlingen.

Als voorbeeld wordt in tabel 5-3 het verband weergegeven tussen het al dan niet kiezen
voor natuurkunde door een meisje en het al dan niet klasseleraar zijn van de docent
natuurkunde in het jaar van keuze.
Uit tabel 5-3 kunnen twee conclusies worden getrokken, namelijk:
a. Van de 15 meisjes (allen uit dezelfde klas) die de docent in MAVO-2 als klasseleraar
 hebben gehad, kozen er uiteindelijk 14 (93 procent) natuurkunde in MAVO-3. 
b. Dit keuzepercentage is significant hoger dan voor de meisjes die de docent natuurkunde
 niet als klasseleraar hebben gehad in MAVO-2 (p < .0005).
Uit het gegeven dat de meisjes in de enige klas waarvan de docent natuurkunde ook
klasseleraar was, significant vaker natuurkunde hebben gekozen dan de meisjes in de andere
klassen, mag niet worden geconcludeerd, dat het klasseleraarschap in het algemeen zou
samenhangen met hogere keuzepercentages onder meisjes. Om uitspraken over de effecten
van het klasseleraarschap in het algemeen te mogen doen, zijn gegevens van meer dan één
klasseleraar nodig. In verdere analyses is er bij de interpretatie van de bevindingen dan ook
rekening mee gehouden in hoeveel klassen een bepaald kenmerk voorkwam.

� 2 (1, N = 858) = 2.72. � = .16. p (exact) < .0005. (Niet gecorrigeerd voor intraklasse correlatie).
15843N (meisjes)

100100Kolomtotaal
9336Wel natuurkunde

764Geen natuurkunde
JaNee

 Klasseleraar
Definitieve keuze

Tabel 5-3 
Het verband tussen de keuze voor natuurkunde door meisjes (doorstromers naar MAVO-3)
en het klasseleraarschap van de docent natuurkunde in MAVO-2, in procenten van N

In het geval van drie- of meerwaardige nominale variabelen geeft Cramer’s V de sterkte van
het verband met de keuze aan. Een voorbeeld van een meerwaardige nominale variabele is
regio, die in dit onderzoek wordt onderscheiden naar Noord, Oost, West en Zuid. Tabel 5-4
geeft de keuze voor natuurkunde door meisjes naar regio weer, voor de meisjes die
doorgestroomd zijn naar het derde leerjaar MAVO.
In tabel 5-4 zien we een door de grote aantallen significant (p =  .01), maar zwak (Cramer’s
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V = .10), verband tussen regio en keuze, waarbij meisjes in de regio Oost meer en in de
regio West minder dan gemiddeld natuurkunde kiezen. De regio’s Noord en Zuid wijken
niet af van het gemiddelde over de gehele groep, dat 36 procent bedraagt. Ook in deze tabel
levert het percentage meisjes dat geen natuurkunde heeft gekozen, geen extra informatie op.
Als het percentage kiezers onder de doorstromers bekend is, is immers ook het percentage
bekend dat geen natuurkunde heeft gekozen.

� 2 (3, N = 1040) = 11.26. Cramer’s V = .10. df = 3. p (exact)  = .01.
241360305137N (meisjes)
100100100100Kolomtotaal

36314436Wel Natuurkunde
64695664Geen Natuurkunde

ZuidWestOostNoordDefinitieve Keuze

Tabel 5-4 
De keuze voor natuurkunde door meisjes (doorstromers naar MAVO-3) naar regio,
in procenten van N

In het geval van kenmerken die op een schaal zijn gemeten, zoals bijvoorbeeld het aantal
jaren leservaring van de docent, is het gemiddelde berekend van het betreffende kenmerk
over niet-kiezers, respectievelijk kiezers.
Zo vinden we voor het aantal jaren leservaring, dat meisjes die natuurkunde hebben
gekozen, een docent hebben gehad die gemiddeld iets minder lang, 16.3 jaar, voor de klas
heeft gestaan dan meisjes die natuurkunde hebben laten vallen, 17.0 jaar. Het verschil is
echter niet significant, F(1, N = 1033) = 3.15, p =  .076, en het verband is zeer zwak,��  = .055.

We vatten nog even de criteria voor het meenemen van kenmerken in verdere analyses
samen. Bij kleine aantallen ‘analyse-eenheden’  moet een verband relatief sterk zijn om
statistisch significant te zijn. Om die reden beschouwen we in de analyses op klasniveau
verbanden met een p-waarde lager dan .10 als significant, indien ook het ‘effect’  (de sterkte
van het verband) minstens .20 bedraagt.
Bij grote aantallen respondenten kunnen zeer zwakke verbanden nog statistisch significant
zijn en bovendien is de effectieve steekproefomvang vanwege de clustering van leerlingen
in klassen kleiner dan de werkelijke steekproefomvang. In analyses op leerlingniveau wordt
dan ook een �- of V-waarde van minstens .10 aangehouden als criterium voor relevantie,
wanneer ook de p-waarde maximaal .01 bedraagt.

5.1.5 Samenvatting
De directe samenhang van een kenmerk met de keuze voor natuurkunde door meisjes is op
drie manieren onderzocht:
a. Op klasniveau, door de twee extreem scorende groepen klassen met elkaar en met de
 gehele groep klassen te vergelijken op het voorkomen van diverse klaskenmerken. Het
 gaat hierbij om in totaal 52 klassen, 27 in de Na-min groep en 25 in de Na-plus groep.
b. Op klasniveau, door de klassikale keuzepercentages voor meisjes te middelen over
 groepen van klassen die aan een bepaald kenmerk voldoen (bijvoorbeeld de klassen in
 de vier regio’s, of de klassen waarin de docent natuurkunde wel, respectievelijk niet
 klasseleraar was) en de gemiddelden met elkaar te vergelijken. Bij kenmerken gemeten
 op een schaal, is de correlatie van het percentage kiezers onder de meisjes in een klas
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 met het betreffende kenmerk (bijvoorbeeld het aantal jaren leservaring van de docent)
 berekend. Het gaat hierbij om 101 klassen.
c. Op leerlingniveau, door voor de diverse onderwijskenmerken na te gaan in hoeverre die
 samenhangen met de individuele keuze voor natuurkunde door meisjes. Er is nagegaan
 in welke mate een bepaald kenmerk voor is gekomen onder meisjes die niet,
 respectievelijk wel, natuurkunde hebben gekozen. Het gaat hierbij om iets meer dan
 1000 meisjes die doorgestroomd zijn naar MAVO-3.

In overzichten in het vervolg zullen de bevindingen meestal worden weergegeven als in de
onderstaande voorbeeldtabel. 

† n(kenmerk wel van toepassing):  an = 63. bn = 641. n(niet) = N - n
+ p < .10. * p < .05. ** p < .01. *** p < .001. **** p < .0005.

 10431012527101N
-.11****32b43.20*32a42-.27+406762Contact doc.-ouders

�wel niet�welniet�Na+Na-Alle

Leerlingniveau 
(% van n†)

Klasniveau
(% van n†)

Percentage kiezers onder meisjes indien
kenmerk niet/wel van toepassing

Voorkomen kenmerk in 
klassen (% van N)

Kenmerk

Tabel 5-5 
Voorbeeldtabel. Contact docent met ouders en de keuze voor natuurkunde door meisjes

Toelichting bij tabel 5-5
De kolom ‘Alle’  geeft het percentage klassen weer waarin een bepaald kenmerk van
toepassing is. Dat wil zeggen dat tabel 5-5 aangeeft, dat in 62 procent van de 101 klassen de
docent contact heeft gehad met ouders over de keuze voor natuurkunde door hun kind. De
kolommen onder Na- en Na+ geven het betreffende percentage weer voor de 27 Na-min,
respectievelijk 25 Na-plus klassen. De kolom onder ‘�’  geeft de sterkte van het verband
weer voor de kruistabel: Kenmerk (ja, nee) �  Klas (Na-min, Na-plus). De bijbehorende
p-waarde wordt aangeduid met een symbool: + voor p-waarden tussen .05 en .10, *  voor
p-waarden tussen .01 en .05, ** voor p-waarden tussen .01 tot .001, *** voor p-waarden
tussen .001 en .0005 en **** voor p-waarden lager dan .0005.
In de kolommen onder ‘Klasniveau’  staat respectievelijk het gemiddelde van de klassikale
keuzepercentages onder meisjes wanneer het kenmerk niet, respectievelijk wel van
toepassing is. De sterkte van de relatie wordt aangegeven met de � -waarde voor het
vergelijken van gemiddelden. Het aantal klassen waarvan de docent contact heeft gehad met
ouders van leerlingen, bedraagt  n = 63 (zie de eerste regel onderaan de tabel) en het
gemiddelde keuzepercentage onder de meisjes ligt in die klassen op 32 procent. Het
gemiddelde keuzepercentage in de overige 101 - 63 = 38 klassen bedraagt 42 procent. 
In de kolommen onder ‘Leerlingniveau’  staat respectievelijk het percentage van de meisjes
dat uiteindelijk natuurkunde heeft gekozen indien het kenmerk niet, respectievelijk wel voor
hen van toepassing is. Zo heeft 43 procent van de meisjes over wie de docent geen contact
met de ouders gehad heeft, natuurkunde gekozen, tegen 32 procent van de meisjes over wie
de docent wel contact heeft gehad met de ouders. Voor de kruistabellen: Keuze (wel,niet) �
Kenmerk (ja, nee), geeft � de sterkte van het verband weer.
Onderaan de tabel worden voor elk kenmerk de aantallen meisjes n gegeven, waarvoor het
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betreffende kenmerk van toepassing is. Het aantal meisjes waarvoor het kenmerk niet van
toepassing is, n(niet), kan vervolgens worden bepaald uit het totaal aantal meisjes N, 
minus n. Het kwam een enkele voor dat voor één of meer klassen de informatie over een
kenmerk ontbrak en daarom kan N soms wat kleiner zijn dan 101 (klasniveau) of 1044
(leerlingniveau), maar dat gebeurde slechts zelden. In die gevallen zijn een minimum- en
een maximumwaarde voor N opgegeven.

5.2 Resultaten van de analyses: De keuze voor  natuurkunde

Tabel 5-6 geeft een overzicht van de definitieve keuze voor natuurkunde voor alle
leerlingen en voor meisjes en jongens afzonderlijk. De categorie ‘onbekend’  in deze tabel
betreft onder andere zittenblijvers en omzwaaiers naar een ander schooltype.
Uit tabel 5-6 kan worden geconcludeerd, dat het directe verband tussen sekse en keuze
relatief sterk is, vergeleken met het eerder besproken verband tussen regio en keuze, of het
verband tussen de leservaring van de docent natuurkunde en keuze. De meisjes hebben
significant minder vaak natuurkunde gekozen dan de jongens. Onder de doorstromers naar
MAVO-3, van wie bekend is of zij al dan niet natuurkunde hebben gekozen, kozen 36
procent van de meisjes en 78 procent van de jongens natuurkunde.

� 2 (2, N = 2451) = 356.5. Cramer’s V = .38. df = 2. p <  .0005.
121812352453N (leerlingen)

100100100Totaal percentage
161616Onbekend
653148Wel Natuurkunde
195436Geen Natuurkunde

JongensMeisjesAlle LeerlingenDefinitieve Keuze

Tabel 5-6
De uiteindelijke keuze voor natuurkunde in MAVO-3 (in procenten van N)

5.2.1 De keuzevoornemens en de uiteindelij ke keuze voor  natuurkunde
In totaal zijn van 1044 meisjes en van 1022 jongens die zijn doorgestroomd naar MAVO-3,
zowel de voorgenomen keuze in april-mei als de definitieve keuze in september van het
volgende schooljaar bekend. De voorgenomen keuze is aan de leerlingen zelf gevraagd in
de leerlingenvragenlijst en de definitieve keuze is door de docent opgegeven bij aanvang
van het volgende schooljaar.
Bij een bepaalde voorgenomen keuze (zeker niet, waarschijnlijk niet, twijfel, waarschijnlijk
wel, zeker wel), is nagegaan wat meisjes en jongens uiteindelijk hebben gekozen. 
Zo blijkt van de 119 jongens die in april-mei ‘zeker niet’  natuurkunde zouden kiezen,
uiteindelijk dertien procent wel het vak gekozen te hebben, terwijl van de 460 meisjes die
‘zeker niet’  natuurkunde zouden kiezen, er uiteindelijk maar vier procent het vak hebben
gekozen (� = -.16, p < .0005). 
Het sekseverschil in uiteindelijke keuze treedt nog sterker op voor de leerlingen die
‘waarchijnlijk geen’  natuurkunde zouden kiezen (81 jongens, 150 meisjes) of die in
april-mei nog twijfelden (80 jongens, 84 meisjes). Binnen de categorie ‘waarschijnlijk niet’ ,
heeft uiteindelijk 36 procent van de jongens en dertien procent van de meisjes natuurkunde
gekozen (� = -.27, p < .0005). Van de twijfelaars heeft uiteindelijk 69 procent van de
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jongens en 45 procent van de meisjes natuurkunde gekozen (� = -.24, p =  .003).
Van de leerlingen die zich hadden voorgenomen ‘waarschijnlijk wel’  natuurkunde te kiezen
(160 jongens en 120 meisjes), hebben er uiteindelijk 90 procent van de jongens en 78
procent van de meisjes natuurkunde gekozen (� = -.16, p =  .007). 
Alleen onder de leerlingen die tegen het einde van het tweede leerjaar ‘zeker wel’
natuurkunde zouden kiezen (578 jongens, 228 meisjes), is het sekseverschil in de
uiteindelijke keuze niet significant: 95 procent van de jongens en 92 procent van de meisjes
in die categorie heeft natuurkunde gekozen (� = -.04, p =  .26).
Meisjes kiezen dus niet alleen in veel mindere mate voor natuurkunde dan jongens, zij
komen ook nog eens vaker dan de jongens terug op een voornemen om natuurkunde te
kiezen, terwijl jongens vaker terugkomen op een voornemen om natuurkunde te laten
vallen.

Het is tekenend dat er zo kort voor de definitieve keuze nog significante sekseverschillen
optreden in het afwijken van de voorgenomen keuze. Dit kan liggen aan het in hoofdstuk 3
beschreven verschijnsel van ‘onder de druk van het moment’  de voor de hand liggende
keuze maken, maar ook bestaat de mogelijkheid dat belangrijke derden invloed gaan
uitoefenen zodra zij op de hoogte komen van de voorgenomen keuze, in het bijzonder
wanneer deze keuze niet in de lijn der verwachtingen ligt. 

5.2.2 Het percentage kiezers onder  de meisjes in een klas
Van in totaal 103 klassen zijn volledige sets gegevens (voldoende geldig ingevulde leerling-
en docentvragenlijsten) beschikbaar. Van twee klassen zijn echter geen gegevens over de
keuze voor natuurkunde door meisjes verstrekt en van één van deze klassen ontbreken ook
de gegevens over de keuze voor natuurkunde door jongens. De analyses van het verband
tussen het percentage meisjes dat in een klas natuurkunde gekozen heeft en een exogeen of
endogeen kenmerk, hebben dus betrekking op 101 klassen. De verdeling van het percentage
meisjes per klas dat natuurkunde heeft gekozen, staat in tabel 5-7. Ter vergelijking is ook de
verdeling van het percentage kiezers per klas onder de jongens weergegeven.

102101Totaal klassen
30291-100
29481-90
11571-80

71061-70
11751-60

2941-50
21031-40
12121-30
21811-20
-51-10
-100

JongensMeisjes
Aantal klassen met een bepaald percentage kiezers onder:

Percentage Kiezers

Tabel 5-7 
Het aantal klassen waarin een bepaald percentage meisjes, respectievelijk jongens,
natuurkunde heeft gekozen
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Tabel 5-7 laat zien, dat in tien klassen geen enkel meisje natuurkunde heeft gekozen, terwijl
er geen klassen zijn waar geen enkele jongen natuurkunde heeft gekozen en maar zeven
klassen waar minder dan de helft van de jongens natuurkunde heeft gekozen. Daarentegen
heeft in 59 klassen meer dan tachtig procent van de jongens natuurkunde gekozen, terwijl
datzelfde keuzepercentage voor meisjes in slechts zes klassen werd bereikt.

In de analyses op klasniveau is elke klas en elke docent even zwaar geteld, ongeacht het
aantal leerlingen in die klas. In het onderhavige onderzoek zaten er gemiddeld 23.2
leerlingen in een klas, minimaal 14 en maximaal 31, die een geldige vragenlijst hebben
ingevuld. In elke klas hebben minimaal 7 meisjes en minimaal 7 jongens, en maximaal 19
meisjes of 18 jongens een geldige vragenlijst ingevuld.

5.3 Resultaten van de analyses: De keuze voor  natuurkunde door  meisjes en exogene
      docentkenmerken

De met betrekking tot de keuze en de beleving van natuurkunde door meisjes mogelijk
relevante kenmerken waaraan de docent niets kan veranderen, zijn:
a. Contact met de klas, anders dan als natuurkundeleraar.
b. Taken in school buiten het les geven.
c. Ervaring in andere schooltypen.
d. Ervaring in andere vakken.
e. Overige docentkenmerken: sekse, jaren leservaring, omvang lestaak, docent krijgt
 kiezers van natuurkunde weer in MAVO-3.

5.3.1 Contact met de klas, anders dan als natuurkundeleraar
We verwachtten dat in het algemeen een grotere bekendheid met de klas een positieve
invloed zou uitoefenen op de waardering en de keuze voor natuurkunde door meisjes.
Te denken valt aan het klasseleraar zijn van de onderzochte klas, hetzij in het jaar van
onderzoek, hetzij het jaar daarvoor. Het klasseleraar zijn van een klas impliceert een wat
meer persoonlijke relatie met de leerlingen in een klas, die verder gaat dan het puur
vakdocent zijn. De docent wordt bijvoorbeeld geacht wat meer te weten van de persoonlijke
omstandigheden van de leerlingen, in voorkomende gevallen als vertrouwenspersoon op te
treden, en/of bij buitenschoolse activiteiten (feestjes, sportdagen, excursies, enzovoort)
aanspreekpunt en begeleider te zijn. Meisjes worden op grond van hun seksespecifieke
socialisatie, gevoeliger geacht te zijn voor de kwaliteit van de relatie met de docent dan
jongens en wanneer die relatie goed is, zou dit bij hen een positieve invloed kunnen hebben
op de motivatie en de keuze voor natuurkunde.
Een tweede mogelijkheid tot grotere bekendheid  met de klas is, dat de docent natuurkunde
ook in een ander vak les geeft of heeft gegeven aan de onderzochte klas. Een veel
voorkomende combinatie van bevoegdheden in het tweedegraadsgebied is wis- en
natuurkunde. Wiskunde wordt vanaf het eerste leerjaar gegeven, dus de onderzochte
docenten natuurkunde die ook wiskunde gaven, konden de onderzochte klas al gehad
hebben in het eerste jaar, en/of er ook les hebben gegeven in wiskunde in het tweede jaar.
Voor docenten natuurkunde die ook scheikunde gaven, een andere veel voorkomende
combinatie, geldt dat niet, omdat scheikunde in het MAVO van voor de basisvorming pas
vanaf het derde leerjaar werd gegeven.
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In tabel 5-8 staat het overzicht van het verband tussen de keuze voor natuurkunde door
meisjes en kenmerken die bekendheid met de klas meten. De relatie van het klasseleraar-
schap met de keuze voor natuurkunde door meisjes is voor het leerlingniveau al eerder als
voorbeeld aan de orde geweest. Tabel 5-8 laat zien dat de relatie ook significant is op
klasniveau. Op een enkeling na hebben alle meisjes in de betreffende klas natuurkunde
gekozen (93 procent), hetgeen beduidend afwijkt van het keuzepercentage in de rest van de
klassen (gemiddeld bedroeg dat keuzepercentage 35 procent). Omdat het maar een enkele
klas betreft mag echter niet worden gegeneraliseerd.
Van de twee klassen waarin de docent in het eerste leerjaar klassedocent was, zit er geen in
de Na-min groep en één in de Na-plus groep en deze twee klassen wijken niet significant af
van de rest wat betreft de keuze voor natuurkunde door meisjes.
Twintig procent van de docenten gaf ook les in een ander vak aan de onderzochte klas. Het
verband tussen dit kenmerk en het percentage meisjes dat in een klas natuurkunde heeft
gekozen, is door de grote aantallen weliswaar significant op leerlingniveau, maar gezien de
�-waarde van slechts .07 niet relevant. Vijftien procent van de docenten heeft in het
voorgaande (eerste) leerjaar ook les gegeven aan de onderzochte klas, in een ander vak dan
natuurkunde. Dit kenmerk maakt niet uit voor de keuze voor natuurkunde door meisjes.

Noot. ‘oz-klas’  of ‘oz-kl.’  betekent ‘onderzochte klas’ .
an = 1. bn = 2. cn = 20. dn = 15. en = 15. fn = 14. gn = 147. hn = 205. n (niet) = N - n
+ p < .10. * p < .05. ** p < .01. *** p < .001. **** p < .0005.

858-10391012527101N
.0138h36.0237d36.02131215Vor.jr. ander vak
.07*43g35.1242c34.07282220Ander vak oz-kl.
.0557f37.1156b36.141-2Vorig jaar kl.ler.
.16****93e36.24*93a35.161-1Klasseler. oz-klas
����wel niet����welniet�Na+Na-Alle

LeerlingniveauKlasniveau

Percentage kiezers onder meisjes indien
kenmerk niet/wel aanwezigVoorkomen kenmerk in

klassen (% van N)

Kenmerk

Tabel 5-8 
Bekendheid met de klas en de keuze voor natuurkunde door meisjes

De conclusie luidt, dat bekendheid met de klas anders dan als docent natuurkunde, geen
kenmerk vormt waarmee rekening moest worden gehouden bij verdere analyses. 

5.3.2 Taken in de school naast het lesgeven
De docenten is gevraagd of zij taken in school vervulden naast het eigenlijke lesgeven en zo
ja, wat deze taken waren. De taken konden worden onderverdeeld in vijf categorieën en een
categorie ‘overig’ . In tabel 5-9 staan de resultaten van de analyses.
Uit tabel 5-9 valt af te lezen dat ongeveer tweederde van de docenten natuurkunde naast het
geven van natuurkundelessen nog andere taken vervulde. Dit maakt niet significant uit voor
de keuze voor natuurkunde door meisjes.
De aard van de neventaken verschilt echter wel voor docenten in de extreme klassen:
Docenten van Na-min klassen hadden het vaakst neventaken die met coördinatie en
organisatie (bijvoorbeeld excursies, sectieleider, vertegenwoordiger van een vakbond,
roostermaker) te maken hebben (37 procent). Onder docenten van Na-plus klassen kwamen
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taken in de leerlingbegeleiding en technische ondersteuning relatief vaak voor (elk 28
procent, bijvoorbeeld brugklasmentor, practicumontwikkelaar, of systeembeheerder). 
Zowel op klas- als op leerlingniveau hangen coördinerende en organiserende taken samen
met het significant minder kiezen voor natuurkunde door meisjes.

an = 67. bn = 31. cn = 21. dn = 15. en = 6. fn = 6. gn = 5.
 hn = 693. in = 313. jn = 227. kn = 162. ln = 60. mn = 64.  nn = 43.  n (niet) = N - n
+ p < .10. * p < .05. ** p < .01. *** p < .001. **** p < .0005.

10431012527101N
-.0232n37.0431g36-.19-75-Overig
 .09**53m35.20*56f34 .161246-Schoolleiding
-.08*22l37.1322e37-.19-76-Decaan
 .0542k35.1142d35 .21281115-Technische ondersteuning
 .0339j36.1242c34 .11281921-Leerlingbegeleiding
-.12****28i40.22*27b40-.29+123731-Coordineren/organiseren
-.0535h40.0635a37-.15607466Neventaken algemeen
�wel niet�welniet�Na+Na-Alle

LeerlingniveauKlasniveau

Percentage kiezers onder meisjes
indien kenmerk niet/wel aanwezig Voorkomen kenmerk

in klassen (%van N)
Kenmerk

Tabel 5-9 
Taken naast het lesgeven en de keuze voor natuurkunde door meisjes

Neventaken met een professionele status, zoals schooldecaan en directeur of adjunct-
directeur, kwamen relatief weinig voor onder de respondenten (elk zes maal). 
Meisjes van wie de docent natuurkunde in het jaar van onderzoek ook schooldecaan was,
hebben significant minder vaak natuurkunde gekozen dan de meisjes voor wie dat niet het
geval was, maar het verband is gezien de lage �-waarde niet relevant.
In klassen waarvan de docent natuurkunde in het jaar van onderzoek deel uitmaakte van de
schoolleiding, hebben significant meer meisjes natuurkunde gekozen, zowel op klas- als
leerlingniveau, maar ook hier is het verband niet relevant.
De conclusie luidt, dat in verdere analyses rekening moest worden gehouden met de vraag
of de docent al dan niet coördinerende en/of organiserende taken vervult naast het les
geven.

5.3.3 Ervar ing in andere schooltypen
De docenten is gevraagd of zij ervaring hadden in andere vormen van onderwijs, te weten
onder- en/of bovenbouw HAVO, VWO en/of LBO, en/of een andere vorm van onderwijs. 
Zowel in de Na-min, als in de Na-plus klassen rapporteerden de docenten natuurkunde
vaker ervaring te hebben in andere schooltypen (respectievelijk 67 en 68 procent) dan de
groep docenten als geheel (53 procent). Er is hier dus sprake van een niet-lineair, U-vormig
verband. Voor elk van bovengenoemde vormen van onderwijs afzonderlijk, is in geen enkel
geval sprake van een significant, relevant verband met de keuze voor natuurkunde door
meisjes, zowel op klas- als op leerlingniveau.
In verdere analyses hoefde dan ook geen rekening te worden gehouden met het exogene
docentkenmerk ‘ervaring in andere schooltypen’ .
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5.3.4 Ervar ing in andere vakken
Op twee na meldden alle docenten ervaring te hebben met het les geven in andere vakken
dan natuurkunde (zie ook tabel 5-10). Daarvan zit er één in de Na-min groep en één in de
Na-plus groep. Iets meer dan zestig procent gaf aan ervaring te hebben met scheikunde en
iets minder dan zestig procent met wiskunde. Ervaring met informatica werd door 31
procent van de docenten aangegeven en ervaring met biologie door 26 procent. Met les
geven in een taal had 14 procent ervaring. Daarnaast werden alle andere mogelijke vakken
ook wel door één of meer docenten genoemd. 
Tabel 5-10 laat het verband zien tussen ervaring in wiskunde en scheikunde met de keuze
voor natuurkunde door meisjes. Ervaring in alle andere genoemde vakken, inclusief
informatica en biologie, vertoont in geen enkel geval een significant, relevant verband met
de keuze voor natuurkunde door meisjes.
Leservaring in scheikunde en/of wiskunde hangt significant samen met de keuze voor
natuurkunde door meisjes, zowel op klas- als op leerlingniveau. 
Docenten die ook scheikunde geven, komen vooral in Na-plus klassen weinig voor, terwijl
docenten die ook wiskunde geven, in Na-plus klassen relatief vaak voorkomen en in Na-min
klassen relatief zelden. Het verband tussen het lesgeven in scheikunde en de keuze voor
natuurkunde door meisjes is negatief. Voor wiskunde is het positief. Door de docenten die
zowel wis- als scheikunde geven uit te sluiten van de analyses, komen de betreffende
verbanden nog wat sterker naar voren.
Leservaring in scheikunde of wiskunde moest wel worden meegenomen in verdere analyses.

an = 99. bn = 63. cn = 57. dn = 1026. en = 645. fn = 364. gn = 593. hn = 312.  n (niet) = N - n.
† N = 762 (leerlingniveau). + p < .10. * p < .05. ** p < .01. *** p < .001. **** p < .0005.

10431012527101N
 .13***44h32-wisk., geen scheik. †

 .08*40g32.19+40c30 .24+684456-wiskunde
-.14****30f44-scheik., geen wisk. †

-.12****32e44.21*31b43-.23446762-scheikunde
 .0332d47.0436a42 nvt969698Ervaring andere vakken
�wel niet�welniet�Na+Na-Alle

LeerlingniveauKlasniveau

Percentage kiezers onder meisjes indien
kenmerk niet/wel aanwezigVoorkomen kenmerk in

klassen (% van N)

Kenmerk

Tabel 5-10 
Ervaring van de docent natuurkunde in andere vakken dan natuurkunde en de keuze voor
natuurkunde door meisjes

5.3.5 Over ige exogene docentkenmerken
De overige docentkenmerken waarvan werd verwacht, dat deze verband zouden kunnen
houden met de keuze voor natuurkunde door meisjes, zijn: Sekse, docent krijgt de kiezers
voor natuurkunde weer in MAVO-3, jaren leservaring, omvang lestaak, het aantal lessen in
natuurkunde, het percentage meisjes in de onderzochte klas en het aantal leerlingen in de
klas. In tabellen 5.11 en 5.12 staan de resultaten van de analyses voor de kenmerken die niet
onder één bepaalde noemer konden worden ondergebracht. 
De nominale kenmerken sekse en ‘krijgt kiezers van natuurkunde weer in MAVO-3:
ja-nee/weet niet’ , worden op dezelfde manier weergegeven als in de eerdere tabellen. 
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Het kenmerk ‘ jaren leservaring’  is al bij wijze van voorbeeld behandeld, waarbij werd
geconstateerd, dat dat geen significante samenhang met de keuze voor natuurkunde door
meisjes vertoont (zie ook tabel 5-5).

Noot. ‘Docent weer’  betekent dat de docent de leerling met zekerheid weer in de klas zou krijgen als
deze natuurkunde zou kiezen, volgens opgave van de docent.
an = 57. bn = 5. cn = 577. dn = 45. n (niet) = N - n.
+ p < .10. * p < .05. ** p < .01. *** p < .001. **** p < .0005.

10431012527101N
-.08**18d37.1519b37-.14-15Docent is vrouw
-.19****28c46.34****28a46-.34*367056Docent weer
�wel niet�welniet�Na+Na-Alle

LeerlingniveauKlasniveau

Percentage kiezers onder meisjes indien
kenmerk niet/wel aanwezigVoorkomen kenmerk in

klassen (% van N)
Kenmerk

Tabel 5-11 
Overige exogene docentkenmerken en de keuze voor natuurkunde door meisjes

Meisjes die, volgens opgave van de docent, in MAVO-3 hem- of haarzelf zeker weer zouden
krijgen voor natuurkunde, kozen uiteindelijk significant minder vaak natuurkunde dan
meisjes voor wie het onduidelijk was of zij weer dezelfde docent zouden krijgen (tabel
5-11). Van alle exogene docentkenmerken vertoont dit de sterkste relatie met de keuze,
zowel op klas- als leerlingniveau. De waarde �  = .34 betekent dat ruim tien procent van de
variantie in de klassikale keuzepercentages voor meisjes wordt verklaard door het antwoord
op de vraag of meisjes die natuurkunde kiezen weer dezelfde docent krijgen, of (misschien)
een ander.
Onder de respondenten zijn slechts vijf vrouwelijke docenten natuurkunde. De meisjes in
hun klassen hebben minder dan gemiddeld voor natuurkunde gekozen, maar het verschil is
op klasniveau niet significant. Op leerlingniveau is het wel significant, maar niet relevant,
gezien de �-waarde van -.08.
Kenmerken als leservaring, lesomvang en leerlingenaantallen hangen niet significant en
relevant samen met het kiezen voor natuurkunde door meisjes (tabel 5-12). In tabel 5-12
zijn alleen de resultaten voor de gemiddelde waarde van het kenmerk over alle, respec-
tievelijk de extreme klassen gegeven.

Noot. ‘oz-klas’  betekent: onderzochte klas. + p < .10.
2527101N (klassen)

.10514950Percentage meisjes in oz-klas

.27+13.312.012.6Aantal meisjes in oz-klas

.2126.024.725.0Aantal leerlingen in oz-klas

.14625557Percentage lessen Natuurkunde

.0614.714.014.2Aantal lessen Natuurkunde

.0515.416.116.5Jaren leservaring
���Na+Na-Alle

Gemiddelde van het kenmerk over klassen
Kenmerk

Tabel 5-12 
Overige exogene kenmerken en de keuze voor natuurkunde door meisjes
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In Na-plus klassen zaten gemiddeld wel 1.3 meer meisjes dan in Na-min klassen (� = .27, 
p =  .058), maar nader onderzoek onder alle klassen leverde geen significante correlatie op
tussen het aantal meisjes in een klas en het percentage kiezers onder de meisjes. Ook op
individueel niveau hebben meisjes die natuurkunde hebben gekozen, niet in klassen gezeten
met significant meer meisjes, dan meisjes die natuurkunde hebben laten vallen.

Geconcludeerd kan worden, dat in verdere analyses zeker rekening moest worden gehouden
met het antwoord op de vraag of meisjes bij de keuze voor natuurkunde zeker weer dezelfde
docent voor natuurkunde zouden krijgen of dat dit in de periode voorafgaand aan de keuze
nog een open vraag was.

5.4. Resultaten van de analyses: Exogene schoolkenmerken en de keuze voor
       natuurkunde door  meisjes

De exogene schoolkenmerken waarvan werd verwacht, dat zij invloed zouden kunnen
uitoefenen op de keuze voor natuurkunde door meisjes, zijn:
a. Regio, onderverdeeld in Noord (Friesland, Groningen, Drenthe), Oost (Overijssel,
 Flevoland, Gelderland), West (Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland) en Zuid
 (Zeeland, Noord Brabant, Limburg).
b. Signatuur, grondslag of denominatie. Er is onderscheid gemaakt tussen protestants-

christelijke, rooms-katholieke en openbare (rijks- en bijzonder neutrale) scholen.
c. Schooltype, onderscheiden naar MAVO categoraal (uitsluitend MAVO) en
 scholengemeenschappen MAVO-HAVO-VWO (met eenjarige brugperiode).
d. Omvang van de opleiding, onderscheiden naar 400 of minder leerlingen in MAVO of
 MAVO-opleiding, en meer dan 400 leerlingen.
e. Het gebruikte leerboek, onderscheiden naar het in het begin van de jaren 1990 veel
 gebruikte Natuurkunde voor Nu en Straks, overige ‘ traditionele’  methoden en ‘Moderne’
 methoden.
f. De verplichting om, wanneer natuurkunde zou worden gekozen, ook een ander vak te
 kiezen (doorgaans wiskunde).
g. Kenmerken van de keuzebegeleiding bij de vakkenpakketkeuze.

In tabel 5-13 staan de analyses voor de bovengenoemde kenmerken weergegeven, met
uitzondering van het kenmerk ‘keuzebegeleiding’ , dat apart aan de orde komt. In het geval
van drie- of meerwaardige nominale kenmerken, zoals regio of grondslag, werd Cramer’s V
berekend als maat voor de sterkte van de samenhang. In het geval van tweewaardige
nominale kenmerken, zoals schooltype, of omvang van de opleiding, werd � berekend.
In tabel 5-13 is te zien, dat het exogene schoolkenmerk ‘ regio’  op klasniveau geen
significante samenhang vertoont met de keuze voor natuurkunde door meisjes, hoewel in
het Oosten wat meer en in het Westen wat minder meisjes natuurkunde kiezen dan
gemiddeld. Op leerlingniveau is het effect van regio significant en bereikte het net het
relevantiecriterium van Cramer’s V = .10.
Het effect van grondslag is significant bij de vergelijking van extreme klassen met elkaar op
het voorkomen van een bepaalde grondslag, met openbare/rijksscholen oververtegen-
woordigd onder de Na-min klassen en ondervertegenwoordigd onder de Na-plus klassen,
protestants-christelijke scholen ondervertegenwoordigd onder de Na-min klassen en rooms-
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katholieke scholen oververtegenwoordigd onder de Na-plus klassen. De verdeling in de
middenkwartielen is echter zodanig, dat het effect van signatuur behoorlijk wordt afgezwakt
wanneer alle klassen en alle leerlingen in de analyse werden betrokken en het gemiddelde
klassikale keuzepercentage respectievelijk de individuele keuze wordt beschouwd. Het
effect van signatuur is dan op klasniveau niet significant en op leerlingniveau niet relevant
meer.
De bevindingen voor het leerboek vertonen een consistenter beeld dan die voor regio en
signatuur, zowel wat betreft het voorkomen in extreme klassen en de relatie met de
klassikale keuzepercentages en de individuele keuzepercentages onder meisjes.

+ p < .10. * p < .05. ** p < .01. *** p < .001. **** p < .0005.
1031-10431012527101N
4241562636Natk. niet in verplichte. comb.

-.09**
df = 1

33  .17+32-.31
df = 1

447464Natk. in verplichte combinatie
Verplicht met ander vak

3938322631Meer dan 400 lln. MAVO
.04

df = 1
35  .0235.07

df = 1
687469Minder dan 400 lln. MAVO

Omvang Opleiding

3736363734MAVO-opleiding in SG MHV
.01

df = 1
36  <.0135.01

df = 1
646366Categoraal

Schooltype

2727124126Modern

3735363030Overig Traditioneel .12***
df = 2

41

  .22+

41

.33
df = 2

523044Natuurkunde Nu en Straks
Leerboek

4039523038Roomskatholiek

3838321932Protestants-christelijk .09*
df = 2

29

  .19

28

.38*
df = 2

165230Openbaar/Rijks
Grondslag

3634242223Zuid: Zeel., N.-Br., Limb.

3133244136West: Utr., N.-H., Z.-H..

4443402228Oost: Ove., Flev., Geld. .10**
df = 3

36

  .17

32

.22
df = 3

121513Noord: Frl., Gro., Dre.
V/�%�%V/�Na+Na-AlleRegio

LeerlingniveauKlasniveau

Percentage kiezers onder
meisjes per kenmerkVoorkomen kenmerk 

(in % van N) in klassenKenmerk

Tabel 5-13 
Exogene schoolkenmerken en de keuze voor natuurkunde door meisjes
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De relaties zijn in alle drie gevallen significant en sterk genoeg om relevant te mogen
worden genoemd. Een ‘moderne’  methode, dat wil zeggen een methode die volgens de
NICL catalogus (1990) meer of minder contekstgericht en/of thematisch geordend is, werd
in Na-min klassen relatief vaak en in Na-plus klassen relatief zelden gebruikt. Voor
‘Natuurkunde Nu en Straks’  is de situatie omgekeerd en de overige traditionele methoden
kwamen in extreme klassen niet veel vaker of minder vaak voor dan gemiddeld.
De keuze voor natuurkunde door meisjes hangt niet samen met het al dan niet categoraal
zijn van de MAVO-opleiding of met het leerlingenaantal in de MAVO-opleiding.
Wanneer bij de keuze voor natuurkunde een ander vak verplicht is (doorgaans wiskunde),
hangt dit in negatieve zin samen met de keuze voor natuurkunde door meisjes, vooral in de
vergelijking tussen Na-plus en de Na-min klassen. Op leerlingniveau is het effect van
‘verplichte combinatie’  niet relevant.

Over de schoolkenmerken in tabel 5-13 kan worden geconcludeerd, dat het juist de
kenmerken zijn die direct met school en natuurkunde te maken hebben, namelijk het
leerboek en de vraag of bij de keuze voor natuurkunde een ander vak verplicht is, die een
consistente significante samenhang vertonen met de keuze voor natuurkunde door meisjes.
De ‘vakonafhankelijke’  achtergrondkenmerken als regio, grondslag, omvang en aard (al dan
niet categoraal) van de opleiding, vertonen een weinig consistente of geen samenhang met
de keuze voor natuurkunde door meisjes.

5.4.1 Kenmerken van de keuzebegeleiding en de keuze voor  natuurkunde door  meisjes
Aan de docenten is ook gevraagd of de leerlingen in de onderzochte klas keuzebegeleiding
hebben gehad bij de keuze van het vakkenpakket en zo ja, in welke vorm: Klassikaal,
sommige leerlingen individueel en/of alle leerlingen individueel. Bij klassikale
keuzebegeleiding moest worden aangegeven of die door de decaan, de klassedocent en/of
de respondent zelf werd gegeven.
Vervolgens is gevraagd of de leerlingen in de onderzochte klassen advies over de keuze
voor natuurkunde hadden gekregen van hun docent natuurkunde en zoja, of dat klassikaal
was gebeurd, of dat sommige dan wel alle leerlingen individueel advies hadden gehad.
Tot slot is gevraagd of men door derden (zoals schoolleiding of decaan) werd geraadpleegd
over de keuze voor natuurkunde door leerlingen en of men contact met de ouders had gehad
over de keuze voor natuurkunde door hun kind. Tabel 5-14 bevat een overzicht van de
bovengenoemde aspecten van de keuzebegeleiding en hun relatie met de keuze voor
natuurkunde door meisjes. 
Tabel 5-14 laat zien dat er in bijna alle klassen wel één of andere vorm van begeleiding
plaats heeft gevonden bij de keuze voor het vakkenpakket. Slechts voor vijf procent van de
klassen is dat niet het geval. In die klassen hebben wat minder meisjes natuurkunde
gekozen, maar het verschil is niet significant. In tien klassen heeft geen klassikale
keuzebegeleiding plaatsgevonden. In deze klassen hebben significant minder meisjes
natuurkunde gekozen, zowel op klas- als op leerlingniveau. Klassikale keuzebegeleiding
werd in de grote meerderheid van de gevallen door de decaan gegeven (86 procent van alle
klassen) en soms (ook) door de klassedocent of de respondent zelf (22, respectievelijk 20
procent van alle klassen).
Voor vormen van keuzebegeleiding waar de docent natuurkunde bij betrokken is, zoals
advies geven aan, of om advies worden gevraagd over, leerlingen over de keuze voor het
vak, is geen sprake van een specifieke relatie met de keuze voor natuurkunde door meisjes.
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De uitzondering wordt gevormd door contact met de ouders van leerlingen over de keuze
voor natuurkunde. Bij docenten voor wie dat het geval is, iets meer dan zestig procent van
het totaal, hebben significant minder meisjes natuurkunde gekozen dan bij docenten die
geen contact met ouders hebben over de keuze voor natuurkunde door hun kind. Het contact
vond doorgaans op initiatief van de ouders plaats.

an = 96. bn = 92. cn = 29. dn = 84.  en = 63. 
fn = 989. gn = 960. hn = 211. in = 865. jn = 651.  n (niet) = N - n.
+ p < .10. * p < .05. ** p < .01. *** p < .001. **** p < .0005.

10431012527101N
-.11****43j32.20*32e42-.27+406762Contact met ouders
-.0336i40.0036d36 .07808583Advies aan derden
-.0136h40.0135c37-.01363729Advies door natk. docent
 .11****38g18.24*38b16 .27+967891Klassikale begeleiding
 .06+37f24.1136a24-.13968995Keuzebegel. algemeen

�welniet�welniet�Na+Na-Alle

LeerlingniveauKlasniveau

Percentage kiezers onder meisjes
indien kenmerk niet/wel aanwezig Voorkomen kenmerk 

(% van N)

Kenmerk

Tabel 5-14 
Kenmerken van de keuzebegeleiding en de keuze voor natuurkunde door meisjes

De conclusie luidt, dat klassikale begeleiding bij de keuze voor het vakkenpakket
significant positief samenhangt met de keuze voor natuurkunde door meisjes en contact van
de docent natuurkunde met ouders significant negatief.

5.5. Samenvatting

De analyses in dit hoofdstuk sluiten aan bij onderzoeksvraag 3. “Hoe sterk hangen de keuze
voor natuurkunde (of een andere uitkomst) samen met exogene en endogene kenmerken van
de docent, de leeromgeving en de leerlingen?” , met als uitwerkingen:

3a. “ Wat onderscheidt de, met betrekking tot de keuze voor natuurkunde door meisjes,
   meest en minst succesvolle klassen van elkaar?”  
3b. “ Wat is de samenhang van een bepaald kenmerk met het percentage kiezers voor
   natuurkunde onder de meisjes in een klas?”
3c. “ In hoeverre hangt het al dan niet kiezen van natuurkunde door een meisje samen met
   de mate waarin een bepaald kenmerk voor haar van toepassing is (geweest)?”   

De exogene docentkenmerken die een significante en niet verwaarloosbare (relevante)
samenhang vertonen met de keuze voor natuurkunde door meisjes, zijn:
1. Het zeker weer krijgen van dezelfde docent indien natuurkunde werd gekozen (volgens
 docentopgave).
2. Het vervullen van coördinerende taken naast het les geven en het ervaring hebben met
 les geven in scheikunde. 
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Exogene schoolkenmerken die significant en relevant samenhangen met de keuze, zijn:
1. Het leerboek.
2. Klassikale keuzebegeleiding.
3. Contact van de docent natuurkunde met de ouders over de keuze voor natuurkunde door
 leerlingen. 
In tabel 5-15 zijn de betreffende kenmerken samengevat.

Regio, grondslag, ervaring in wiskunde en het al dan niet verplicht zijn van de combinatie
van natuurkunde met een ander vak, vertonen of op klas-, of op leerlingniveau significante
of relevante effecten, maar niet op beide analyseniveau’s. De resultaten voor deze
kenmerken zijn in tabel 5-15 cursief weergegeven.

Noot. Cursief de gegevens voor de kenmerken waarvoor de relatie hetzij op klas- hetzij op
leerlingniveau niet significant, of verwaarloosbaar, is.
+ p < .10. * p < .05. ** p < .01. *** p < .001. **** p < .0005.

1031-1043101101N
-.09**.17+64Verplichte Combinatie
 .09*.19Grondslag
 .10**.17Regio
 .08*.19+56Leservaring Wiskunde
-.11****.20*62Contact met Ouders 
-.11***.20*26Modern Leerboek
-.12****.21*62Leservaring Scheikunde
-.12****.22*31Coordinerende/org. neventaken
 .11****.24*91Klassikale Begeleiding
-.19****.34****56Docent zeker weer bij keuze
� / V�

Relatie met keuze
op leerlingniveau

Relatie met keuze
op klasniveauVoorkomen

(% van N)Kenmerk

Tabel 5-15 
Exogene kenmerken die een significante en niet verwaarloosbare samenhang vertonen met
de keuze voor natuurkunde door meisjes

In de voorgaande analyses zijn alle exogene factoren apart en onafhankelijk van elkaar
beschouwd. Maar ze zijn niet altijd onafhankelijk van elkaar. Zo geven de meeste docenten
die ook wiskunde geven, geen scheikunde en omgekeerd. De docenten die contact hebben
met de ouders van leerlingen over de keuze voor natuurkunde door hun kind, komen vooral
voor onder de docenten die de leerling bij keuze zeker weer in de klas zouden krijgen.
Om alvast enig inzicht te krijgen in de vraag hoe sterk de combinatie van bovengenoemde
kenmerken samenhangt met de keuze voor natuurkunde door meisjes, werd de canonieke
correlatie berekend, zowel met de keuzepercentages meisjes op klasniveau, alswel met de
keuze voor natuurkunde op individueel niveau. Daarbij is het kenmerk ‘ leerboek’ , een
nominale variabele met drie waarden ‘Natuurkunde Nu en Straks’ , ‘Overig Traditioneel’ , en
‘Modern’ , vervangen door de tweewaardige variabele ‘Modern (ja/nee)’ . Die laatste
variabele hangt het sterkst samen met de keuze voor natuurkunde en het toevoegen van een
van de twee variabelen NNS ja/nee, of Traditioneel ja/nee, maakt de correlatie nauwelijks
sterker.
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Op klassikaal niveau is een stapsgewijze regressie uitgevoerd, met het klassikale
keuzepercentage onder meisjes als afhankelijke variabele. Dit levert voor de eerste vijf
kenmerken in tabel 5-15 een canonieke correlatie R = .52 op, wat een verklaarde variantie
in het klassikale keuzepercentage meisjes van ruim 25 procent betekent. 
Op leerlingniveau, met keuze ja/nee als afhankelijke variabele, is gebruik gemaakt van een
stapsgewijze discriminant analyse, hetgeen voor de eerste vijf kenmerken een canonieke
correlatie van R = .29 oplevert, wat een vermindering van Wilks’  Lambda (het analogon
voor de onverklaarde variantie in een dichotome afhankelijke variabele) van zeven procent
betekent.
In hoofdstuk 8 komt de relatieve bijdrage van alle relevante exogene en endogene leerling-,
docent- en leeromgevingskenmerken aan de keuze voor natuurkunde aan bod.
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Hoofdstuk 6
De relatie tussen de keuze voor  natuurkunde door  meisjes en de mate waar in de
docent probleembewust handelt

Probleembewust handelen door de docent natuurkunde dient om tegenwicht te bieden aan
traditionele verwachtingspatronen die meisjes weerhouden van een keuze voor natuur-
kunde en aan seksespecifieke interacties die een negatieve invloed uitoefenen op de attitude
en het zelfvertrouwen van meisjes inzake natuurkunde. In de analyses in dit hoofdstuk
wordt het schema gevolgd dat in hoofdstuk 2 is afgeleid voor probleembewust handelen.
De analyses zijn op dezelfde manier uitgevoerd als in hoofdstuk 5, paragraaf 5.1 is
beschreven. 
Na de inleiding in paragraaf 6.1 wordt in paragraaf 6.2 gerapporteerd over het
probleembewust handelen van de docent in de vakdidactische aanpak in relatie tot de keuze
voor natuurkunde door meisjes. Paragraaf 6.3 beschrijft de op de groep gerichte
onderwijsstrategieën en in paragraaf 6.4 komt het probleembewustzijn van de docent in de
wijze waarop leerlingen individueel worden beoordeeld aan bod. Tot slot behandelt
paragraaf 6.5 de individuele keuzebegeleiding. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een
samenvatting en discussie in paragraaf 6.6.

6.1 Inleiding

Alvorens over te gaan tot de beschrijving van de aanpak en de resultaten van de analyses,
brengen we de nog te beantwoorden onderzoeksvragen in herinnering:
2. “ In hoeverre voldoet het bestaande onderwijs in de natuurkunde aan de Ideal State
   kenmerken?”
3. “Hoe sterk hangen de keuze voor natuurkunde (of een andere uitkomst) samen met
   exogene en endogene kenmerken van de docent, de leeromgeving en de leerlingen?”
4. “ In hoeverre kunnen aangetroffen gewenste uitkomsten worden gerelateerd aan de mate
   waarin het onderwijs in de natuurkunde voldoet aan de Ideal State?”
5. “Wat kan worden toegeschreven aan de invloed van de docent en welke andere factoren
   spelen eventueel een rol?”

De analyses in dit hoofdstuk bestrijken onderzoeksvragen 2, 3 en 4, in het bijzonder de
vraag naar de relatie tussen endogene kenmerken en de keuze voor natuurkunde door
meisjes. Voor onderzoeksvraag 3 is de uitwerking hetzelfde als in hoofdstuk 5, namelijk:
3a.“ Wat onderscheidt de, met betrekking tot de keuze voor natuurkunde door meisjes,
 meest en minst succesvolle klassen van elkaar?”  
3b.“ Wat is de samenhang van een bepaald kenmerk met het percentage kiezers voor
 natuurkunde onder de meisjes in een klas?”
3c.“ In hoeverre hangt het al dan niet kiezen van natuurkunde door een meisje samen met
 de mate waarin een bepaald kenmerk voor haar van toepassing is (geweest)?”   

Op onderzoeksvraag 4 wordt ingegaan aan de hand van de bevindingen voor vraag 3. Het
antwoord op onderzoeksvraag 5 komt in hoofdstuk 8 aan de orde.
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksvragen 2 tot en met 4 beantwoord voor het onderdeel
‘Probleembewust handelen’  van de docent natuurkunde, hetgeen in het onderzoeksmodel
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thuis hoort onder de noemer ‘Docent, endogeen’ . Probleembewust handelen wordt in het
onderzoeksmodel geacht direct, via individuele interacties met leerlingen en indirect, via de
leeromgeving, invloed uit te oefenen op attituden en keuzen van leerlingen. 
Evenals voor de exogene variabelen, beschouwen we in de eerste plaats de directe samen-
hang van kenmerken van probleembewust handelen met de keuze voor natuurkunde door
meisjes, om zo relevante kenmerken op te kunnen sporen. 

In tabel 6-1 is weergegeven welke categorieën van strategieën er in de Ideal State van
hoofdstuk 2 worden onderscheiden (vakdidactiek tot en met individuele keuzebegeleiding)
en op welk probleem de strategieën gericht zijn: Stereotypering, geen rekening houden met
sekseverschillen, of ongelijke behandeling (van meisjes en jongens).

lhd
Individuele
keuzebegeleiding

kgc
Individuele
beoordelingen

jfb
Groepsgerichte
onderwijsstrategieën

ieaVakdidactiek

Ongelijke
behandeling

Geen rekening
houden met

sekseverschillen
Stereotypering

                 Probleem:
Aanpak 
docent in:

Tabel 6-1 
Schema van aanbevelingen voor probleembewust onderwijs in natuurkunde aan meisjes

6.2 Probleembewust handelen door  de docent in de vakdidactische aanpak en de keuze
      voor  natuurkunde door  meisjes

Probleembewust handelen van de docent in de vakdidactische aanpak betekent, dat in de
behandeling van de leerstof en in de lesactiviteiten:
1. Tegenwicht wordt geboden aan stereotiepe denkbeelden over meisjes en natuurkunde.
2. Rekening wordt gehouden met sekseverschillen.
3. Meisjes en jongens gelijk worden behandeld.

6.2.1 Tegenwicht bieden aan stereotypen
De mate waarin de onderzochte docenten in hun vakdidactische aanpak traditionele
verwachtingen omtrent meisjes en natuurkunde tegengingen, is onder andere gemeten met
behulp van de schaaltjes ‘Ontstereotypering’  en ‘Vrouwen geschikt voor techniek’ . Het
schaaltje ‘Vrouwen geschikt voor techniek’  bestaat uit de vragen 11 en 12 van
docentvragenlijst deel 2. De antwoorden op deze vragen correleren zo sterk met elkaar, dat
zij een schaaltje vormen, met een interne consistentie Cronbach’s �  = .72 (zie voor de
samenstelling van de schaaltjes bijlage 3). 
De schaal ‘Ontstereotypering’  geeft aan in hoeverre de docent volgens eigen zeggen in de
onderzochte klassen daadwerkelijk tegenwicht bood aan het mannelijk beeld van
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natuurkunde, door middel van toepasselijke voorbeelden en onderwerpen.
Op een bereik van 0 (niet mee bezig), 1 (een beetje mee bezig) tot 2 (erg mee bezig)
bedraagt de gemiddelde score over alle 101 docenten .90, wat betekent dat de docenten
gemiddeld genomen ‘een beetje’  bezig waren met ontstereotypering van natuurkunde als
een ‘mannenvak’ . De score voor Na-min docenten bedraagt gemiddeld .86 en voor Na-min
docenten gemiddeld .91. Het verschil tussen Na-min en Na-plus docenten is niet significant
(p = .82, �  = .03). Wanneer alle klassen in de analyse worden meegenomen, is de correlatie
(Pearson’s r) tussen de score op ‘Ontstereotypering’  en het klassikale percentage kiezers
onder meisjes .02, hetgeen verwaarloosbaar is. Op leerlingniveau, dat wil zeggen wanneer
we de gemiddelden op de schaal ‘Ontstereotypering’  berekenen over de meisjes die wel,
respectievelijk geen natuurkunde hebben gekozen, is geen sprake van significante
verschillen tussen kiezers en niet-kiezers.

De schaal ‘Vrouwen geschikt voor techniek’  meet op een bereik van 0 (nooit) tot 6 (in elke
les), hoe vaak en docent in de lessen aangeeft dat techniek een geschikt werkterrein is voor
vrouwen en meisjes. De gemiddelde score over alle 101 docenten bedraagt 2.56, hetgeen
betekent dat de docenten er in de onderzochte klassen gemiddeld genomen ongeveer eens
per twee maanden de aandacht op vestigden dat techniek ook een geschikt werkterrein is
voor vrouwen. Onder Na-min docenten is de score 2.70 en onder Na-plus docenten 2.40.
Het verschil is niet significant (p = .28, �  = .15). De Pearson correlatie tussen de schaal-
score en het klassikale percentage kiezers onder de meisjes bedraagt r = -.11 en is met een
p-waarde van .37 evenmin significant. 
Onder de meisjes die voor natuurkunde hebben gekozen bedraagt de gemiddelde schaal-
score 2.43 en onder niet-kiezers 2.59, dat wil zeggen, dat de niet-kiezers onder de meisjes in
klassen zaten waar gemiddeld iets vaker door de docent werd gesteld dat techniek een
geschikt terrein voor vrouwen is, dan de kiezers. Het effect is significant (p = .008), maar
met een � -waarde van .08 verwaarloosbaar.

Ook het tonen van rolmodellen door de docent, door middel van posters in de klas, audio-
visuele middelen en het voor de klas halen van goed presterende meisjes, laat geen signifi-
cante en relevante relaties zien met de keuze voor natuurkunde door meisjes (tabel 6-2). 

an = 31. bn = 26. cn = 44. dn = 318. en = 250. fn = 479. n (niet) = N - n
+ p < .10. * p < .05. ** p < .01. *** p < .001. **** p < .0005.

1020-10341012527101N 
363032Niet bezig met voorbeelden

-.0435f38.0734c37-.12405244Meisje in voorbeeldrol
-.06*31e38.1031b37-.08162226Techn. vrouwen audiovisueel
-.0533d38.0833a37-.10243331Techn. vrouwen op posters

�
welniet�welniet

�
Na+Na-Alle

LeerlingniveauKlasniveau

Percentage kiezers onder meisjes
indien kenmerk niet/wel aanwezigVoorkomen kenmerk  

(% van N)

Kenmerk

Tabel 6-2 
Ontstereotypering in de vakdidactische aanpak en de keuze voor natuurkunde door meisjes
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Van de docenten deed  32 procent helemaal niets aan het tonen van rolmodellen op de
genoemde manieren en de rest gebruikte één of twee manieren, op vier docenten na, die alle
drie manieren (wel eens) hanteerden.
Er is ook gevraagd naar het voor de klas halen van beroepsbeoefenaren en het bezoeken van
studiedagen over ‘meisjes, exacte vakken en techniek’ , maar dat deed men niet. Het eerste
heeft maar een enkele docent gedaan, het tweede hebben slechts acht docenten gedaan.

6.2.2 Antwoord op de onderzoeksvragen inzake ontstereotyper ing in de vak-
     didactische aanpak
Onderzoeksvraag 2: “ In hoeverre voldoet het bestaande onderwijs in de natuurkunde aan de
Ideal State kenmerken?”  kan voor het kenmerk ‘Ontstereotypering’  als volgt worden
beantwoord:
a. De onderzochte docenten waren, gemiddeld genomen, ‘een beetje’  bezig met
 ontstereotypering van natuurkunde als een ‘mannenvak’  door middel van toepasselijke
 voorbeelden en onderwerpen.
b. De docenten besteedden er, gemiddeld genomen, ongeveer eens per twee maanden
 aandacht aan dat techniek ook een geschikt werkterrein is voor vrouwen.
c. Ongeveer een derde van alle docenten (32 procent) deed aan geen van de drie
 strategieën, genoemd in tabel 6-2. De overige docenten hadden minstens één van de
 strategieën (wel eens) toegepast.

Voor onderzoeksvraag 3: “Hoe sterk hangen de keuze voor natuurkunde (of een andere
uitkomst) samen met exogene en endogene kenmerken van de docent, de leeromgeving en
de leerlingen?” , kunnen we concluderen dat ontstereotypering in de vakdidactische aanpak,
zoals die in dit onderzoek is gemeten, geen samenhang van betekenis vertoont met de keuze
voor natuurkunde door meisjes. Dit hoeft nog niet te betekenen dat voorbeelden van
vrouwen in techniek en natuurwetenschap geen effect kunnen hebben, maar dat zal dan
waarschijnlijk minder vrijblijvend en intensiever moeten gebeuren dan onder de onder-
zochte docenten het geval was.

6.2.3 Rekening houden met verschillen tussen jongens en meisjes
Een tweede aspect van het probleembewust handelen in de vakdidactische aanpak betreft
het rekening houden met verschillen tussen jongens en meisjes in hun beleving van
leerstofonderdelen en lesactiviteiten. Om eventueel rekening te kunnen houden met
verschillen, moet een docent eerst verschillen waarnemen. De waarneming van verschillen
kan op zijn beurt weer worden beïnvloed door al dan niet stereotiepe verwachtingen. Er is
dus voorzichtigheid geboden met de interpretatie van de bevindingen in termen van al dan
niet seksestereotiep denken en handelen van de docent.
In tabel 6-3 staat voor de leerstofonderdelen die in het tweede leerjaar MAVO anno 1990
het meest voorkwamen, weergegeven of de docent meende dat die door de jongens dan wel
de meisjes in hun klas doorgaans leuker, moeilijker en nuttiger werden gevonden. De
scoring van de antwoorden en de betekenis van de symbolen wordt in de tabel uitgelegd.
Tabel 6-3 laat zien dat de docenten vonden dat de onderwerpen ‘Krachten en druk’  en
‘Elektriciteit’  de grootste sekseverschillen in waardering vertonen. Gemiddeld vond men dat
deze onderwerpen door jongens vooral leuker en ook vaak nuttiger werden gevonden dan
door meisjes, terwijl van meisjes vaker werd gedacht, dat zij genoemde onderwerpen
moeilijker vonden dan jongens. Dit is in overeenstemming met wat in diverse onderzoeken
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is gevonden over sekseverschillen in de waardering van leerlingen zelf (Ormerod, 1981;
Smail, 1984; De Leeuw, 1986; Häussler, 1987).

Noot. Scoring per docent: Meisjes leuker, resp moeilijker of nuttiger: -1, geen sekseverschil: 0,
jongens leuker etc: +1. Vervolgens werden de scores gemiddeld over de docenten.
=                    |gemiddelde score| < .15, weinig tot geen sekseverschil gerapporteerd.
m,j               .15 < |gem. score| < .30, meisjes resp. jongens wat vaker genoemd.
mm,jj          .30 < |gem. score| < .45, meisjes resp. jongens vaker genoemd.
mmm,jjj      .45 < |gem. score| < .60, meisjes resp. jongens veel vaker genoemd.
 †Kolom ‘doc.’ : percentage docenten dat het betreffende onderdeel heeft behandeld van de N = 87
docenten die de vraag naar de waardering van leerstofonderdelen hebben beantwoord (Na-min n = 25,
Na-plus n = 21 docenten).
 ‡Kolom ‘ tijd’ : Gemiddeld percentage van de totale lestijd die docenten die het onderdeel hebben
behandeld, aan dat onderdeel hebben besteed.

1028=====j===Geluid
1660jjmmmjjjjjmmmjjjjjmmmjElektr. en Magn.
1461==mm=====mOptica
1462jmmj=mmjjmmjVloeistoffen
1891jjmmmjjjjmmmjjjjjmmmjjjKrachten en Druk
1892=mj=m==m=Vaste Stoffen, etc.
1997===jm==m=Energie, etc.
1998jm==mm==mm=Meten en Eenheden
%%Nutt.Moei.LeukNutt.Moei.LeukNutt.Moei.Leuk

tijd‡doc.†Na-plusNa-minAlle docenten
Leerstofonderdeel

Tabel 6-3  
De waarneming door de docent van verschillen tussen meisjes en jongens in de waardering
van leerstofonderdelen

Tussen de docenten in de extreme groepen is weinig verschil te zien, behalve voor het
onderdeel ‘Optica’ , waarvan Na-plus docenten wat vaker dan Na-min docenten meenden
dat meisjes dat leuker vonden dan jongens.
Onderwerpen die door de meisjes leuker en nuttiger en door de jongens moeilijker werden
gevonden, zijn er volgens de docenten bijna niet. De onderwerpen ‘Geluid’  en ‘Optica’
werden nog het meest sekseneutraal geacht, maar deze onderwerpen kwamen bij lang niet
alle docenten aan bod en als dat wel het geval was, werd er in vergelijking met andere
onderwerpen minder tijd aan besteed (zie de twee meest rechtse kolommen van tabel 6-3).

In tabel 6-4 beschouwen we de samenhang tussen de tijd, in procenten van de totale lestijd,
die de docenten aan een leerstofonderdeel besteedden en het percentage kiezers onder de
meisjes in een klas. Als maat voor de samenhang wordt Spearman’s �  gebruikt, vanwege de
voor een aantal leerstofonderdelen niet-normale verdeling van de tijdsbesteding. Waar dat
gezien de aard van de verdeling mogelijk is, wordt de gemiddelde tijdsbesteding in de
Na-min en Na-plus klassen met elkaar vergeleken. Anders dan in tabel 6-3, zijn ook de
docenten die geen tijd aan een bepaald leerstofonderdeel besteedden, meegenomen in de
berekening van de gemiddelde tijdbesteding in de kolom onder ‘Alle’ . In totaal hebben 90
docenten de vraag naar tijdsbesteding ingevuld, van de Na-min docenten 25 en van de
Na-plus docenten 21.
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In tabel 6-4 zien we dat de tijd die er aan een leerstofonderdeel is besteed, op twee
uitzonderingen na, geen significante samenhangen vertoont met de keuze voor natuurkunde
door meisjes. De twee uitzonderingen zijn ‘Vaste stoffen, vloeistoffen en gassen
(aggregatietoestanden)’  en ‘Elektriciteit en magnetisme’ . Hoe meer tijd er aan
‘Aggregatietoestanden’  is besteed, hoe minder meisjes natuurkunde hebben gekozen. Ook
op individueel leerlingniveau is het effect significant ( �  = .14, p < .0005). De significante
correlatie voor ‘Elektriciteit en magnetisme’  wordt bij nadere analyse niet zozeer veroor-
zaakt door de hoeveelheid tijd die aan dat onderwerp is besteed, maar door het al dan niet
aan de orde stellen van dat leerstofonderdeel, ongeacht hoeveel tijd er aan is besteed.

+ p < .10. *p < .05.
 90212590Aantal docenten N
 .17.206.25.66.0Aantal behandelde onderdelen
-.111.1Mechanica
-.092.6Geluid
 .21*9.6Elektriciteit en Magnetisme
 .068.4Optica en Licht
 .078.9Vloeistofleer
 .11.2217.213.213.2Krachten en Druk
-.21+.30*13.721.521.5Vaste Stoffen, Vloeistoffen, Gassen
 .03.0519.318.518.5Energie, Temperatuur en Warmtetr.
 .03.0617.118.218.6Meten en Eenheden

��Na-plusNa-minAlle

Relatie met
keuzepercentage

Gemiddelde tijdsbesteding 
(% van de totale lestijd)

Tabel 6-4 
Percentage tijd besteed aan leerstofonderdelen en samenhang (Spearman’s � ) met het
percentage meisjes dat natuurkunde kiest in een klas

Vereenvoudiging van de codering voor ‘Elektriciteit en magnetisme’  tot ‘niet behandeld’  en
‘wel behandeld’ , levert op dat  60 procent van alle docenten het onderwerp aan de orde
heeft gesteld, in Na-min klassen 44 procent en in Na-plus klassen 71 procent (

�
 = .28, p =

.079). In klassen waar ‘Elektriciteit en Magnetisme’  niet is behandeld, ligt het gemiddelde
van het klassikale keuzepercentage onder meisjes op 29 procent, terwijl dat in klassen waar
‘Elektriciteit en Magnetisme’  wel is behandeld, 40 procent bedraagt (�  = .22, p = .040,
vergelijk met �  in tabel 6-4). Op individueel leerlingniveau is het effect ook significant  
(

�
 = .11, p = .001).

Tot slot van het thema ‘Rekening houden met verschillen in de vakdidactische aanpak’ ,
behandelen we de vragen aan de docenten of zij er iets aan zouden doen als zou blijken dat
meisjes een bepaald leerstofonderdeel minder leuk, moeilijker of minder nuttig zouden
vinden dan jongens (of andersom) en of zij meisjes in de gelegenheid zouden stellen om
eventuele achterstanden in praktische vaardigheden in te halen. De resultaten van de
analyses op klas- en leerlingniveau voor ‘Het iets doen aan…’ staan in tabel 6-5.
Volgens tabel 6-5 zou een meerderheid (61 procent) van alle docenten er iets aan doen als
meisjes een bepaald leerstofonderdeel moeilijker zouden vinden dan jongens (of andersom,
maar dat ligt niet voor de hand) en docenten van Na-min en Na-plus klassen wijken niet van
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dat beeld af. Een aanzienlijke minderheid van alle docenten zou er ook iets aan doen als
meisjes een bepaald leerstofonderdeel minder leuk of minder nuttig zouden vinden (41
respectievelijk 35 procent). Na-min docenten wijken van dat beeld af doordat zij er relatief
zelden iets aan zouden doen als meisjes natuurkunde minder nuttig zouden vinden dan
jongens. Na-plus docenten wijken af doordat zij relatief zelden zouden ingrijpen als meisjes
natuurkunde minder leuk zouden vinden dan jongens.

† Sommige docenten gaven geen antwoord betreffende één of meer kenmerken, daarom zijn de
minimum- en maximum waarde voor N opgegeven.  
an = 39. bn = 60. cn = 34. dn = 390. en = 605. fn = 340. n (niet) = N - n. + p < .10. * p < .05.

949-98210122-232795-97N†

 .0439f34.0637c34 .27+431935Meisjes minder nuttig
 .0337e34.0236b35-.03575961Meisjes moeilijker
-.07*31d39.1730a39-.19234141Meisjes minder leuk

�
welniet�welniet

�
Na+Na-Alle

LeerlingniveauKlasniveau

Percentage kiezers onder meisjes
indien kenmerk niet/wel aanwezigVoorkomen kenmerk in

klassen (% van N)
Kenmerk

Tabel 6-5 
Iets doen aan waargenomen sekseverschillen in waardering voor natuurkunde en de keuze
voor het vak door meisjes

De relatie tussen het (voorgenomen) ingrijpen van de docent en het klassikale percentage
kiezers onder meisjes is nergens significant. Op leerlingniveau is sprake van een significant
effect voor ingrijpen wanneer meisjes een leerstofonderdeel minder leuk zouden vinden dan
jongens, maar gezien de 

�
-waarde is het niet relevant. De richting van het effect is tegen-

gesteld aan de verwachting.

We kunnen concluderen dat vooral de Na-min en de Na-plus docenten van elkaar
verschillen, met de Na-plus docenten minder gericht op het benadrukken dat natuurkunde
leuk is en de Na-min docenten minder gericht op het benadrukken dat natuurkunde nuttig is.
Het aandacht besteden aan eventuele achterstanden van meisjes in practicumvaardigheden
(1 = niet, 2 = een beetje, 3 = zeer mee bezig) vertoont enige significante samenhang met de
keuze voor natuurkunde door meisjes. De gemiddelde score voor alle docenten bedraagt
1.81, voor Na-min docenten 1.96 en voor Na-plus docenten 1.67 ( �  = .20, p = .17). De
Pearson correlatie tussen aandacht besteden aan achterstanden in praktische vaardigheden
en het klassikale percentage kiezers onder meisjes bedraagt  r = -.18 (p = .087). Op
klasniveau is er dus geen sprake van een substantieel (significant en relevant) verband. De
relatie is op leerlingniveau wel zwak significant ( �  = .10, p = .002). De richting van het
verband wijst op het verschijnsel dat docenten probleembewuster handelen naarmate het
probleem zich meer voordoet en dat is in het onderhavige geval afhankelijk van zowel de
waargenomen achterstand van meisjes in praktische vaardigheden als de mate waarin er aan
practicum wordt gedaan. Docenten die niet aan practicum doen, in het onderhavige
onderzoek ongeveer twintig procent, doen uiteraard ook niets aan het inhalen van eventuele
achterstanden in praktische vaardigheden bij meisjes.
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6.2.4 Antwoord op de onderzoeksvragen inzake rekening houden met verschillen in de
     vakdidactische aanpak
Onderzoeksvraag 2: “ In hoeverre voldoet het bestaande onderwijs in de natuurkunde aan de
Ideal State kenmerken?”  kan voor het kenmerk ‘Rekening houden met verschillen’  als volgt
worden beantwoord:
a. De onderzochte docenten namen verschillen tussen meisjes en jongens waar in hun
 waardering van leerstofonderdelen. In het bijzonder ‘Krachten en Druk’  en ‘Elektriciteit
 en Magnetisme’  werden geacht door meisjes moeilijker, minder leuk en minder nuttig te
 worden gevonden dan door jongens. Er zijn geen leerstofonderdelen die, in de ogen van
 de docenten, door de meisjes leuker, makkelijker en/of nuttiger werden gevonden dan
 door de jongens. Er kon door de docenten dan ook geen rekening worden gehouden met
 verschillen tussen meisjes en jongens wat betreft de inhouden van natuurkunde, door
 middel van het aan de orde stellen van onderdelen die door meisjes leuker,
 gemakkelijker en/of nuttiger worden gevonden dan jongens.
b. De meerderheid van de docenten zou er iets aan doen als meisjes een onderdeel
 moeilijker zouden vinden dan jongens, een aanzienlijke minderheid zou er iets aan doen
 als meisjes een onderdeel minder nuttig of minder leuk zouden vinden dan jongens.

Voor onderzoeksvraag 3: “Hoe sterk hangen de keuze voor natuurkunde (of een andere
uitkomst) samen met exogene en endogene kenmerken van de docent, de leeromgeving en
de leerlingen?” , luidt de conclusie, dat er procentueel meer meisjes natuurkunde hebben
gekozen in de klassen waar ‘Elektriciteit en Magnetisme’  is behandeld en minder naarmate
er meer tijd is besteed aan ‘Vaste stoffen, Vloeistoffen en Gassen (Aggregatietoestanden)’ .
Na-min en de Na-plus docenten verschillen van elkaar en van de groep docenten als geheel
op het punt van ingrijpen wanneer meisjes natuurkunde minder leuk dan wel minder nuttig
zouden vinden dan jongens. De Na-plus docenten zijn minder gericht op het benadrukken
dat natuurkunde leuk is en de Na-min docenten zijn minder gericht op het benadrukken van
het nut van natuurkunde. Over alle klassen gerekend verdwijnt het effect. Het zijn alleen de
extreme klassen die afwijken van de rest. Rekening houden met achterstanden in praktische
vaardigheden  hangt lichtelijk negatief samen met de keuze voor natuurkunde door meisjes.

6.2.5 Gelij ke behandeling in de vakdidactische aanpak
Het thema gelijke behandeling in de vakdidactische aanpak wordt bestreken door de vragen
over de waarneming door de docent van verschillen tussen meisjes en jongens in hun
waardering van leerstofonderdelen en lesactiviteiten, in combinatie met de vraag naar de
mate waarin aandacht wordt besteed aan die onderdelen en activiteiten. 
Uit de eerder gerapporteerde gegevens over de behandelde leerstofonderdelen kunnen we
afleiden dat er geen sprake was van gelijke behandeling van jongens en meisjes, wanneer
daarmee het even vaak aan de orde stellen van specifiek voor meisjes aantrekkelijk geachte
leerstofonderdelen als voor jongens aantrekkelijk geachte onderdelen wordt bedoeld.
Volgens de docenten waren er immers geen specifiek voor meisjes aantrekkelijke
onderdelen. Er waren hoogstens enkele sekseneutrale onderdelen, dat wil zeggen
onderdelen die docenten voor meisjes en jongens ongeveer even leuk, nuttig en moeilijk
vonden. Deze onderdelen: ‘Optica’  en ‘Licht en Geluid’ , werden door een kleine
minderheid van de docenten behandeld en vertonen, zoals we in tabel 6-4 zagen, geen
significante samenhang met de keuze voor natuurkunde door meisjes.
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De analyses van de waarneming van de docenten van hoe leuk, moeilijk en nuttig meisjes en
jongens de diverse lesactiviteiten vonden, staan weergegeven in tabel 6-6. De betreffende
vraag is door 100 docenten beantwoord, waaronder 25 Na-min en 24 Na-plus docenten.
Van activiteiten die een relatief passieve rol van de leerling veronderstellen, zoals klassikale
instructie, klassikaal vraag en antwoord, demonstratie en audiovisuele middelen, werd door
de grote meerderheid van de docenten gedacht dat meisjes en jongens die ongeveer even
leuk, moeilijk en nuttig vonden. Een activiteit die zichtbaar initiatief van de leerling vergt,
namelijk practicum, werd volgens veel docenten door meisjes moeilijker gevonden en door
sommigen ook minder leuk. 

Noot. Scoring per docent: Meisjes leuker, resp moeilijker of nuttiger: -1, geen sekseverschil: 0,
jongens leuker etc: +1. Vervolgens werden de scores gemiddeld over de docenten.
=                    |gemiddelde score| < .15, weinig tot geen sekseverschil gerapporteerd.
m,j               .15 < |gem. score| < .30, meisjes resp. jongens wat vaker genoemd.
mm,jj          .30 < |gem. score| < .45, meisjes resp. jongens vaker genoemd.
mmm,jjj      .45 < |gem. score| < .60, meisjes resp. jongens veel vaker genoemd.
Kolom ‘gemiddeld perc. lestijd’ : Gemiddeld percentage van de totale lestijd die docenten aan de
betreffende activiteit hebben besteed.

1002425100Aantal docenten N
2=========Audiovisueel

21=m==m==m=Opgaven maken
16=mmjjmm==mmjLeerlingproef
19==j======Demonstratieproef
18=========Vraag en Antwoord
24=========Klassikale Instructie

Nutt.Moei.LeukNutt.Moei.LeukNutt.Moei.Leuk
gemiddeld
perc. lestijd

Na-plusNa-minAlle docenten

Tabel 6-6 
De waarneming door de docent van verschillen tussen meisjes en jongens in de waardering
van lesactiviteiten

Opgaven maken werd, wanneer de docent een sekseverschil waarnam, volgens de docenten
gemiddeld door meisjes moeilijker gevonden, maar niet minder leuk of minder nuttig dan
door jongens.
De gemiddelde tijdsbesteding voor elke lesactiviteit (in procenten van de totale lestijd) staat
in de meest rechtse kolom van tabel 6-6. Er zijn geen systematische verbanden tussen de
keuze voor natuurkunde door meisjes en de tijd die aan specifieke lesactiviteiten is besteed.
Deze verbanden zijn dan ook niet in tabelvorm weergegeven.

6.2.6 Antwoord op de onderzoeksvragen inzake gelij ke behandeling in de vak-
    didactische aanpak

Onderzoeksvraag 2: “ In hoeverre voldoet het bestaande onderwijs in de natuurkunde aan de
Ideal State kenmerken?”  kan voor het kenmerk ‘Gelijke behandeling’  als volgt worden
beantwoord: Gelijke behandeling in de vakdidactische aanpak is niet mogelijk zolang er in
de optiek van de docent geen sprake is van lesactiviteiten die specifiek voor meisjes
aantrekkelijk zijn. De lesactiviteiten die in de ogen van de onderzochte docenten meer
problemen opleveren voor meisjes dan voor jongens, zijn leerlingproeven en in iets mindere
mate opgaven maken. Beide activiteiten vergen zichtbaar initiatief van de leerling. Er zou
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wel van gelijke behandeling sprake kunnen zijn op een andere manier dan het in gelijke
mate aan de orde stellen van voor meisjes respectievelijk jongens meer gewaardeerde
activiteiten, bijvoorbeeld door er voor te zorgen dat meisjes en jongens in gelijke mate
deelnemen aan die activiteiten, zoals bij het uitvoeren van activiteiten bij leerlingproeven.
Dit aspect komt later in dit hoofdstuk aan de orde, onder de noemer ‘beoordeling van
individuele leerlingen’ .
Voor onderzoeksvraag 3: “Hoe sterk hangen de keuze voor natuurkunde (of een andere
uitkomst) samen met exogene en endogene kenmerken van de docent, de leeromgeving en
de leerlingen?” , kunnen we concluderen dat er geen substantiële (significante en relevante)
verbanden bestaan tussen het percentage kiezers onder de meisjes in een klas en de
tijdsbesteding aan bepaalde activiteiten.

6.3 Probleembewust handelen in de op de groep ger ichte strategieën

Probleembewust handelen in de op de groep gerichte strategieën bestaat uit het tegenwicht
bieden aan seksestereotypering en al naar gelang wat van toepassing is, rekening houden
met verschillen tussen meisjes en jongens, of meisjes en jongens gelijk behandelen.
Volgens de Ideal State kan een docent tegenwicht bieden aan stereotypering door alert te
zijn op rolbevestigende en zelfvertrouwen ondermijnende opmerkingen en gedragingen van
jongens tegenover meisjes. Dit is onder andere gemeten met de schaal ‘Alert’  (in hoofdstuk
4 de schaal ‘Ontstereotypering, groep’  genoemd). Een docent zou rekening kunnen houden
met sekseverschillen door in groeperingsvormen rolbevestigende interactiepatronen te
voorkomen, door naar sekse gescheiden groepjes te maken en er rekening mee te houden
dat meisjes extra aanmoediging nodig kunnen hebben om zich in de klas te manifesteren en
zelfvertrouwen te ontwikkelen op natuurkundig gebied.
Gelijke behandeling is geoperationaliseerd als het even vaak vragen stellen aan meisjes als
aan jongens, even vaak beurten geven en leerlingen op een sekseneutrale manier
aanspreken. Dit werd onder andere gemeten met de schaal ‘Gelijk’  (de schaal ‘Gelijke
behandeling’ , uit hoofdstuk 4).
Tabel 6-7 bevat een overzicht van de resultaten voor het klasniveau, dat wil zeggen een
vergelijking tussen Na-min en Na-plus klassen wat betreft het voorkomen van de genoemde
strategieën. Ook staan in tabel 6-7, voor alle klassen, de correlaties tussen de mate waarin
een strategie voorkomt in een klas en het percentage kiezers voor natuurkunde onder de
meisjes in een klas.
In tabel 6-7 zien we dat probleembewust handelen in de op de groep gerichte strategieën
doorgaans niet significant samenhangt met de keuze voor natuurkunde door meisjes, met
uitzondering van gelijke behandeling van jongens en meisjes in het stellen van vragen en het
geven van beurten. Docenten van Na-min klassen waren daar volgens eigen zeggen wat
sterker mee bezig dan gemiddeld en docenten van Na-plus klassen wat minder sterk,
hetgeen tegengesteld is aan de verwachting.
Op individueel leerlingniveau is nergens sprake van significante samenhangen met de keuze
voor natuurkunde door meisjes. Dat wil zeggen, dat niet-kiezers en kiezers onder de meisjes
zich niet van elkaar onderscheiden in de strategieën die in hun klassen van toepassing zijn
geweest. Dit is verder niet in tabelvorm weergegeven.
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Noot. Schaalscores van 0 = niet mee bezig, tot 2 = zeer mee bezig. 
+ p < .10.

97-99  25  2797-99Aantal klassen N
.06  .031.521.481.54- Zelfvertrouwen meisjes aanmoedigen

-.08  .051.281.351.36- Inbreng meisjes aanmoedigen
.01  .091.071.07.96- Klas niet met ‘ jongens’  aanspreken
.05<.011.711.701.78- Iedereen bij de voornaam noemen

Aparte items:
-.10  .26+1.111.421.28Schaal ‘Gelijk’  (vragen, beurten)
-.05  .021.151.171.23Schaal ‘Alert’

��Na+Na-Alle

Relatie met
keuzeperc.Gemiddelde score

Tabel 6-7 
Gemiddelde scores voor probleembewust handelen in de op de groep gerichte strategieën
en hun samenhang (Spearman’s � ) met het percentage kiezers onder meisjes

Tot slot van het thema ‘Probleembewust handelen in de op de groep gerichte
onderwijsstrategieën’ , worden in tabel 6-8 de resultaten vermeld van de analyses van het
verband tussen werken in groepjes en de keuze voor natuurkunde door meisjes. 
In de literatuur worden over het algemeen positieve effecten voor meisjes verwacht van het
werken in naar sekse gescheiden groepjes, omdat er dan geen sprake zou zijn van
seksestereotyperende interactiepatronen tussen meisjes en jongens. Echter, in tabel 6-8 zien
we juist dat in Na-plus klassen het minst in naar sekse gescheiden groepjes werd gewerkt en
in Na-min klassen het meest. Over alle klassen gerekend en op leerlingniveau is het effect
echter niet meer van betekenis.

an = 20. bn = 47. cn = 60. dn = 40. en = 78.fn = 199. gn = 382. hn = 513. in = 333. jn = 659. 
n (niet) = N - n. + p < .10. * p < .05.

10431012527101N
-.013636j.0335e36 .08756877Gemengde groepjes
-.08*3139i.1131d37-.30+255540Naar sekse gescheiden
-.013636h.0235c34-.08657359Leerlingen kiezen groep
-.053338g.0932b37-.06354147Docent stelt gr. samen
-.033639f.0635a39 .02201920Geen Groepswerk

�
welniet�welniet

�
Na+Na-Alle

LeerlingniveauKlasniveau

Percentage kiezers onder meisjes
indien kenmerk niet/wel aanwezigVoorkomen kenmerk

(% van N)
Kenmerk

Tabel 6-8 
Kenmerken van groepswerk en de keuze voor natuurkunde door meisjes

6.3.1 Antwoord op de onderzoeksvragen inzake probleembewust handelen in de op de
     groep ger ichte strategieën
Onderzoeksvraag 2: “ In hoeverre voldoet het bestaande onderwijs in de natuurkunde aan de
Ideal State kenmerken?”  kan als volgt worden beantwoord: De onderzochte docenten waren
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er wel enigszins mee bezig om in de op de groep gerichte strategieën meisjes en jongens
gelijk te behandelen en seksestereotypering van leerlingen onder elkaar tegen te gaan.
Voor onderzoeksvraag 3: “Hoe sterk hangen de keuze voor natuurkunde (of een andere
uitkomst) samen met exogene en endogene kenmerken van de docent, de leeromgeving en
de leerlingen?” , kunnen we concluderen dat er, evenals voor de vakdidactische strategieën
het geval is, ook voor de groepsgerichte onderwijsstrategieën doorgaans geen significante
en relevante verbanden bestaan met de keuze voor natuurkunde door meisjes. Waar sprake
is van significante verbanden, zijn die zeer zwak en tegengesteld aan de verwachting.

6.4 Probleembewust handelen in individuele beoordelingen

Om het probleembewust handelen van docenten in de beoordeling van leerlingen te
onderzoeken, zijn hen vragen voorgelegd over de prestaties en het gedrag van drie meisjes
en drie jongens in de onderzochte klas, die op een aantal door de onderzoeker bepaalde
criteria moesten worden geselecteerd. De drie jongens en drie meisjes moesten als volgt
worden geselecteerd: Het meisje en de jongen die op het meest recente natuurkunde-
proefwerk het klasgemiddelde voor het behaalde cijfer het dichtst benaderden, het meisje en
de jongen die het dichtst het klasgemiddelde minus 1.5 benaderden en tot slot het meisje en
de jongen die het klasgemiddelde plus 1.5 het dichtst benaderden. De docent moest dezelfde
vragen over elk van de zes aldus geselecteerde beantwoorden in de volgorde: Meisje
‘gemiddeld’ , meisje ‘hoog’ , meisje ‘ laag’ , jongen ‘gemiddeld’ , jongen ‘hoog’ , jongen ‘ laag’
proefwerkcijfer. Door deze wijze van selecteren is getracht te voorkomen, dat een docent de
leerlingen zou kiezen die hij of zij het beste kende. Door eerst de vragen over meisje te
laten beantwoorden en vervolgens dezelfde vragen over jongens, is getracht te voorkomen
dat docenten, met het oog op sociale wenselijkheid, dezelfde antwoorden zouden geven
voor meisjes als voor jongens. Met het kiezen van een benedengemiddeld, een gemiddeld
en een bovengemiddeld presterend meisje respectievelijk jongen, werden groepen
leerlingen gecreëerd die in een naturalistische setting aan een ‘ faal’ , ‘succes’  en een ‘noch
faal, noch succes’  conditie voldeden. Op dit laatste wordt in paragraaf 6.4.4. nader ingegaan
in het licht van attributietheorie. 

De docenten is onder andere gevraagd naar de oorzaken waaraan zij het proefwerkcijfer van
een leerling toeschreven en de reacties die zij hadden op bepaald gedrag van de betreffende
leerling. Uit de reacties van de docent op bepaald gedrag en de oorzaken waaraan hij of zij
een bepaalde prestatie toeschrijft, kan worden afgeleid of er sprake is van ontstereotypering,
rekening houden met verschillen of gelijke behandeling.

Het probleembewust handelen van de docent in de individuele beoordelingen zou moeten
blijken uit:
a. Niet seksestereotiep en gelijk interpreteren en toeschrijven van de prestaties van
 leerlingen.
b. Niet seksestereotiep en gelijk interpreteren van het gedrag en de eigenschappen van
 meisjes en jongens.
c. In de reacties op leerlinggedragingen en in toetssituaties rekening houden met door
 socialisatie ontstane verschillen tussen meisjes en jongens in gedrag en zelfvertrouwen
 inzake natuurkunde.
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We kunnen ons afvragen wat we, inzake de oorzaken waaraan een docent een prestatie
toeschrijft, verstaan moeten onder gelijke behandeling, ontstereotypering en rekening
houden met verschillen. Er zij verwezen naar wat hierover gesteld is in hoofdstuk 2, over
het ‘ Ideale’  curriculum, maar we geven nog enkele voorbeelden:
Wanneer een meisje een hoog cijfer haalt op een proefwerk, is de seksestereotiepe reactie
dat dit aan haar ijver zou liggen: “Ze heeft alles uit het hoofd geleerd” , maar dat het hoge
cijfer geen indicatie kan vormen voor haar ‘aanleg’  voor natuurkunde: “Ze heeft nu wel
goede cijfers, maar als het later moeilijker wordt, zal dat wel afzakken” . 
Van ‘Ontstereotypering’  zou sprake zijn wanneer de docent een hoog cijfer van een meisje
vooral toe zou schrijven aan haar capaciteiten voor natuurkunde en een laag cijfer niet
automatisch zou interpreteren als een gebrek aan capaciteiten. Een hoog cijfer van een
jongen zou door een probleembewust handelende docent ook worden toegekend aan hard
werken en een laag cijfer niet automatisch aan een gebrek aan inzet.
Van ‘Gelijke behandeling’  zou sprake zijn wanneer de docent een bepaald cijfer aan
dezelfde oorzaken zou toeschrijven, ongeacht of dat cijfer is behaald door een jongen of een
meisje. De ene docent zou daarbij geneigd kunnen zijn om hoge cijfers altijd aan hard
werken toe te schrijven, ongeacht de sekse van de leerling en een andere docent zou
geneigd kunnen zijn om een hoog cijfer altijd aan capaciteiten toe te schrijven, ongeacht de
sekse van de leerling. 
‘Rekening houden met verschillen’  in individuele beoordelingen is wat lastiger te
omschrijven, maar het betekent in elk geval niet dat meisjes voor hetzelfde werk een hoger
cijfer zouden moeten krijgen dan jongens. Het betekent wel, dat een docent zich er van
bewust is dat een selecterend proefwerk vlak voor de vakkenkeuze meisjes meer kan
afschrikken dan jongens, vanwege het op grond van hun socialisatiegeschiedenis gemiddeld
genomen lagere zelfvertrouwen inzake natuurkunde en techniek en inzake competitieve
(toets)situaties in het algemeen. Ook zou een docent zich er bewust van moeten zijn, dat
jongens zich over het algemeen zelfverzekerder manifesteren in de les dan meisjes, maar dat
dit nog niet hoeft te betekenen dat meisjes minder geïnteresseerd zijn in natuurkunde.

6.4.1 De meest recente proefwerkcij fers en de rappor tcij fers voor  meisjes en jongens
Eerst zijn de meest recente proefwerkcijfers en de voorafgaande rapportcijfers voor de zes
verschillende groepen leerlingen onderzocht. Het voorafgaande rapportcijfer is berekend
door het gemiddelde te nemen van de cijfers op het Kerst- en het Paasrapport.
In tabel 6-9 zijn de betreffende proefwerk- en rapportcijfers weergegeven.
Tabel 6-9 laat zien, dat leerlingen van Na-min docenten gemiddeld lagere rapport- en
proefwerkcijfers hadden en leerlingen van Na-plus docenten gemiddeld hogere, dan voor
alle docenten het geval is. Meisjes hadden iets lagere proefwerk- en rapportcijfers dan
jongens, hoewel de selectiecriteria voor meisjes en jongens hetzelfde zijn geweest. 
Het verschil ‘Proefwerkcijfer minus Rapportcijfer’  is uitgedrukt in standaarddeviaties
(Stdif).
De proefwerkcijfers van de laag scorende leerlingen liggen beduidend lager dan hun
voorgaande rapportcijfers, vooral bij de Na-min docenten. Dat kan er op duiden dat het
meest recente proefwerk bij de Na-min docenten ten opzichte van eerdere proefwerken
moeilijker is geweest dan bij de overige docenten. Deze veronderstelling bleek wel te
kloppen: Na-min docenten noemden significant vaker de oorzaak ‘moeilijk proefwerk’  en
significant minder vaak de oorzaak ‘gemakkelijk proefwerk’  voor het behaalde resultaat dan
de rest van de docenten. Na-plus docenten wijken wat de toekenning van de oorzaken
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‘moeilijk proefwerk’  of ‘gemakkelijk proefwerk’  betreft, niet af van de groep docenten als
geheel (zie ook tabel 6-12 verderop).

laag = proefwerkcijfer ca 1.5 pt lager dan klasgemiddelde op recent proefwerk.
midden = proefwerkcijfer rond klasgemiddelde.
hoog  = proefwerkcijfer ca 1.5 pt hoger dan klasgemiddelde.
Stdif = gestandaardiseerd verschil tussen gemiddeld proefwerk- en rapport. Negatieve Stdif betekent
proefwerkcijfer lager dan rapportcijfers. Standaarddeviaties in de orde van .8-1.0 (niet getoond).
† Van een aantal leerlingen ontbreken gegevens over hun rapportcijfer. Het meest recente
proefwerkcijfer is echter voor alle leerlingen (10, resp. 27 en 25,  per conditie) bekend.

23-2525-2791-101†N (leerlingen per conditie)
.667.58.0.507.07.57.37.8Jongens hoog
.677.47.8.676.77.26.97.6Meisjes hoog

-.446.96.6-.516.56.16.66.3Jongens midden
-.226.66.4-.336.36.06.56.3Meisjes midden

-1.316.55.3-1.886.24.76.35.0Jongens laag
-1.246.25.1-1.846.24.66.14.9Meisjes laag

StdifRappProefStdifRappProefRappProef
Na-plus docentenNa-min docentenAlle docenten

Conditie

Tabel 6-9 
Gemiddelde proefwerk- en rapportcijfers

Een extra moeilijk proefwerk vlak voor de definitieve vakkenkeuze-wellicht met het oog op
selectie-heeft volgens sommige onderzoekers op meisjes een afschrikwekkender werking
dan op jongens, omdat meisjes gemiddeld minder vertrouwen hebben in hun capaciteiten in
natuurkunde dan jongens (Beyer, 1991). Dit zou er toe kunnen leiden dat meisjes in zware
toetssituaties eerder opgeven dan jongens: “Zie je wel, ik kan het toch niet” .
De gemiddelde proefwerkcijfers van de hoog scorende leerlingen zijn hoger dan hun
gemiddelde rapportcijfers, hoewel het verschil tussen rapport- en proefwerkcijfers in
absolute zin niet zo groot is als bij de laag scorende leerlingen. Het feit dat de gemiddelde
rapportcijfers voor de op het proefwerk extreem laag en hoog scorende leerlingen minder
van elkaar verschillen dan de gemiddelde proefwerkcijfers, zou te maken kunnen hebben
met het verschijnsel ‘ regressie naar het gemiddelde’ .

6.4.2 Ontstereotyper ing en gelij ke behandeling inzake het beeld dat docenten hebben
     van de ‘werkelij ke’  capaciteiten van meisjes en jongens
Aan de docenten werd gevraagd of ze vonden dat het meest recente proefwerkcijfer van een
geselecteerde leerling overeenkwam met hun inschatting van de ‘werkelijke capaciteiten’
van de betreffende leerling, of dat het cijfer naar hun idee te laag dan wel te hoog was. 
Het meest recente proefwerkcijfer betreft een incidentele prestatie en het beeld dat docenten
van de ‘werkelijke capaciteiten’  van de leerling in relatie tot een recente incidentele
prestatie hebben, wordt volgens Eccles (1982, e.v.) mede bepaald door de mate waarin die
prestatie afwijkt van de voorgaande prestaties, uitgedrukt in de rapportcijfers. Daarnaast
spelen volgens de attributietheorie ook andere factoren een rol, bijvoorbeeld sekse-
specifieke opvattingen over de capaciteiten van leerlingen voor natuurkunde en de oorzaken
waaraan het proefwerkresultaat vooral wordt toegeschreven. Wanneer docenten menen dat
een leerling pech heeft gehad, zullen ze een positiever beeld hebben van de werkelijke
capaciteiten dan wanneer zij menen dat een leerling het vak niet aankan.
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De resultaten voor de vraag naar de ‘werkelijke capaciteiten’ , uitgesplitst naar proefwerk-
resultaat en sekse van de leerling, staan in tabel 6-10.

Noot. Voor elke conditie: aN = 100 (Jongens laag), of 101(overige condities), bN = 27, cN = 25.
374716384814345115Alle jongens
235919275320265123Alle meisjes

46828115930106624Jongens hoog
072287563755738Meisjes hoog

52361237567375014Jongens midden
206416225622215722Meisjes midden
563686730455378Jongens laag
48401252480504110Meisjes laag

HogerGelijkLagerHogerGelijkLagerHogerGelijkLager
Na-plus docenten cNa-min docenten bAlle docenten a

De capaciteiten van de leerling zijn in werkelijkheid:

Conditie

Tabel 6-10 
Beeld van werkelijke capaciteiten in relatie tot meest recente proefwerkcijfer, in % van N

Tabel 6-10 laat zien, dat van de jongens vaker dan van de meisjes werd gedacht dat hun
werkelijke capaciteiten hoger waren en minder vaak dat zij lager waren, dan uit het meest
recente proefwerkcijfer bleek. Dit geldt vooral voor de leerlingen die op het meest recente
proefwerk een cijfer hadden rond het gemiddelde voor de klas. Zo meende bijvoorbeeld 21
procent van de docenten dat de capaciteiten van de betreffende meisjes eigenlijk beter
waren dan het cijfer aangaf, terwijl dit percentage voor de betreffende jongens 37 procent is
(zie vetgedrukte percentages in tabel 6-10). Het verschil in inschatting van de ‘werkelijke’
capaciteiten van meisjes, respectievelijk jongens, is voor deze ‘midden’  groep significant: � 2

= 6.78, df = 2, p = .035, V = .18. Het verschil kan niet worden verklaard door eventuele
sekseverschillen in de voorafgaande prestaties, aangezien uit tabel 6-9 blijkt, dat voor de
‘midden’  groep het gemiddelde voorafgaande rapportcijfer voor jongens en meisjes
nagenoeg hetzelfde is (jongens 6.6 en meisjes 6.5).
Bij de ‘midden’  groep valt ook op, dat de Na-plus docenten zelfs nog wat vaker dan de
Na-min docenten van oordeel waren, dat de capaciteiten van de betreffende jongen feitelijk
hoger lagen dan het proefwerkcijfer aangaf, terwijl ze voor meisjes wat vaker vonden dat
hun capaciteiten overeenkwamen met het proefwerkcijfer en wat minder vaak dat de capaci-
teiten van meisjes lager waren. Na-plus docenten waren dus voor de jongens in de ‘midden’
groep wat positiever dan Na-min docenten en voor meisjes uit die groep wat minder
negatief.
Na-plus docenten hadden ook een ietwat positiever beeld van de capaciteiten van de op het
meest recente proefwerk bovengemiddeld presterende leerlingen (meisjes en jongens) dan
Na-min docenten. Het verschil tussen Na-plus en Na-min docenten is niet significant, maar
we moeten ons wel realiseren dat zowel de proefwerk- als de rapportcijfers van de ‘hoog’
presterende leerlingen bij Na-plus docenten ruim een halve punt hoger waren dan bij
Na-min docenten (zie tabel 6-9), terwijl Na-min docenten ook nog eens significant vaker
dan de overige docenten aangaven, dat het meest recente proefwerk moeilijk was geweest
en significant minder vaak dat het gemakkelijk was geweest. Tegen die achtergrond kunnen
we concluderen dat Na-plus docenten een positiever beeld hadden van de capaciteiten van
de bovengemiddeld presterende leerlingen (meisjes en jongens) dan Na-min docenten. 
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De docenten bleken zich bij hun inschatting van de ‘werkelijke’  capaciteiten sterk te laten
leiden door de mate waarin het meest recente proefwerkcijfer afweek van de voorafgaande
rapportcijfers. Hoe hoger bijvoorbeeld het rapportcijfer (gemiddelde over Kerst- en Paas-
rapport) is in vergelijking met het laatste proefwerkcijfer, hoe gunstiger de docenten de
‘werkelijke’  capaciteiten inschatten. De Pearson correlatie tussen de inschatting door de
docent en het verschil tussen rapport- en proefwerkcijfer, bedraagt voor meisjes r = .74 en
voor jongens r = .68 (p < .0005). Voor elk van de zes groepen leerlingen apart: meisje of
jongen, laag of midden of hoog, varieert de betreffende correlatiecoëfficiënt tussen .50 en
.77.
Om te onderzoeken of docenten bij hun interpretatie van de werkelijke capaciteiten verschil
maakten tussen meisjes en jongens, werden de gemiddelde proefwerk- en rapportcijfers
berekend waarvoor zij vonden dat de werkelijke capaciteiten van een leerling ‘hoger’ ,
‘gelijk aan’ , of ‘ lager’  waren dan het proefwerkcijfer. In tabel 6-11 staan de resultaten van
deze analyse weergegeven.

* p < .05.
.18*-1.2-1.66.86.75.65.1Capaciteiten hoger dan proefwerkcijfer
.04-.1-.26.96.66.86.4Capaciteiten gelijk aan proefwerkcijfer
.021.21.16.16.17.37.2Capaciteiten lager dan proefwerkcijfer

�JoMeJoMeJoMe

Verschil
Proefw.-Rapport

RapportProefwerk

Tabel 6-11 
Gemiddelde proefwerk- en rapportcijfers van leerlingen met een bepaald docentoordeel
over hun werkelijke capaciteiten (in relatie tot het meest recente proefwerkcijfer)

Het proefwerkcijfer voor de leerlingen waarvan docenten vonden dat hun werkelijke
capaciteiten feitelijk lager waren dan dat cijfer aangaf (42 jongens en 69 meisjes), ligt
gemiddeld iets meer dan een punt boven de voorafgaande rapportcijfers, zowel voor meisjes
als voor jongens en er is geen sprake van een significant onderscheid naar sekse in de
waarneming van de ‘werkelijke capaciteiten’ .
Het proefwerkcijfer voor de leerlingen waarvan docenten vonden dat hun werkelijke
capaciteiten er mee overeenkwamen (148 jongens en 149 meisjes), is nagenoeg gelijk aan
de voorafgaande rapportcijfers en ook hier is geen sprake van een significant onderscheid
naar sekse.
Het proefwerkcijfer voor de leerlingen waarvan docenten vonden dat hun werkelijke
capaciteiten feitelijk hoger waren (93 jongens en 73 meisjes), ligt gemiddeld 1.2 punt onder
de voorafgaande rapportcijfers voor jongens en 1.6 punt voor meisjes. Dit onderscheid naar
sekse is significant: F (1, 164) = 4.13, p = .02, �  = .18. Ofwel: Een meisje moest voor haar
doen (dat wil zeggen, ten opzichte van haar voorafgaande prestaties) méér onderpresteren
dan een jongen, om de docent te laten denken dat zij eigenlijk beter kon presteren. Hieruit
zou men kunnen concluderen, dat de onderzochte docenten in het algemeen een terugval in
prestaties voor meisjes minder alarmerend vonden dan voor jongens.

Er is voor het overige geen sprake van significante verbanden tussen de keuze voor
natuurkunde door meisjes en de inschatting van de docent van hun capaciteiten in relatie tot
het meest recente proefwerkcijfer. Dit geldt zowel voor het percentage kiezers onder de
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meisjes in een klas, als voor keuze door een meisje individueel. Op zich verschilt de
inschatting van de werkelijke capaciteiten van leerlingen door Na-plus docenten ook niet
significant van die van Na-min docenten. Wanneer we die inschatting echter beschouwen in
de context van de moeilijkheidsgraad van het proefwerk en de cijfers van de leerlingen,
wordt duidelijk dat Na-plus docenten een optimistischer beeld hadden van de capaciteiten
van hun leerlingen, zowel meisjes als jongens, dan Na-min docenten.

6.4.3 Antwoord op de onderzoeksvragen inzake ontstereotyper ing en gelij ke
     behandeling inzake het beeld dat docenten hebben van de ‘werkelij ke’
     capaciteiten van meisjes en jongens
Onderzoeksvraag 2: “ In hoeverre voldoet het bestaande onderwijs in de natuurkunde aan de
Ideal State kenmerken?”  kan als volgt worden beantwoord: Van jongens vonden de
docenten vaker dan van meisjes, dat hun werkelijke capaciteiten hoger en minder vaak dat
zij lager waren, dan hun meest recente proefwerkcijfer aangaf. Dit geldt vooral voor de
leerlingen die op het meest recente proefwerk een cijfer behaalden rond het gemiddelde
voor de klas. Voor die groep is het verschil dat de docenten maakten tussen meisjes en
jongens, significant. De docenten leken in het algemeen een terugval in prestaties voor
meisjes minder alarmerend te vinden dan voor jongens.
Als docenten er zelf over het algemeen nog stereotiepe opvattingen op na houden over de
capaciteiten van meisjes en jongens, kunnen ze uiteraard niets doen aan onstereotypering en
gelijke behandeling op dit punt. Gemiddeld genomen, voldeed het onderwijs in de
natuurkunde in de onderzochte klassen op dit aspect dus niet aan de Ideal State.
Voor onderzoeksvraag 3: “Hoe sterk hangen de keuze voor natuurkunde (of een andere
uitkomst) samen met exogene en endogene kenmerken van de docent, de leeromgeving en
de leerlingen?” , kunnen we concluderen dat Na-plus docenten er, in de context van de
behaalde cijfers en de moeilijkheidsgraad van het meest recente proefwerk, een
optimistischer beeld over de ‘werkelijke capaciteiten’  van hun leerlingen, meisjes en
jongens, op na hielden dan Na-min docenten.

6.4.4 Ontstereotyper ing en gelij ke behandeling inzake de oorzaken waaraan prestaties
    van meisjes en jongens worden toegeschreven

Een uitbreiding van de discussie waaraan behaalde prestaties worden toegeschreven, kan
worden gevonden in de attributietheorie. Als inleiding op en context voor de presentatie van
de bevindingen, worden de voor het onderhavige onderzoek relevante elementen van
attributietheorie besproken. Attributietheorie gaat over de oorzaken waaraan individuen
falen en succes van zichzelf of anderen toeschrijven en de implicaties die bepaalde toe-
schrijvingen hebben voor de succesverwachting voor een soortgelijke taak in de toekomst
(Weiner, 1974; Frieze et al., 1978, zie ook Meece et al., 1982). Ouders en docenten oefenen
invloed uit op de wijze waarop hun kinderen respectievelijk leerlingen hun prestaties
interpreteren, door de feedback die zij op die prestaties geven. Dit ziet men bijvoorbeeld
terug in het model van Eccles (zie hoofdstuk 3).
In Eccles’  model heeft de interpretatie die de opvoeders geven aan behaalde prestaties,
invloed op hoe de leerling zelf zijn of haar prestaties beoordeelt. Is een goede prestatie het
gevolg van talent, van inzet, van geluk, of van een gemakkelijk proefwerk? Wanneer een
docent meent dat talent de belangrijkste oorzaak vormt, kunnen leerlingen hieraan het
vertrouwen ontlenen dat zij ook bij een volgende gelegenheid goed kunnen presteren. Bij
een vak als natuurkunde bijvoorbeeld, biedt een prestatie die vooral aan hard werken (ijver)
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wordt toegeschreven (“Zij heeft het alleen maar uit het hoofd geleerd, maar ze snapt het niet
echt” ), een onzeker perspectief voor toekomstige prestaties, evenals geluk hebben of een
gemakkelijk proefwerk. In het geval van een slechte prestatie die aan luiheid, pech of een
moeilijk proefwerk wordt toegeschreven, wordt het academisch zelfbeeld van de leerling
niet aangetast, maar wanneer gebrek aan talent als oorzaak wordt aangevoerd, is de
implicatie dat er niets is wat de leerling nog kan doen om de situatie in de toekomst te
verbeteren. Docenten zullen minder geneigd zijn om aandacht te investeren in leerlingen
van wie zij denken dat zij het vak toch niet aankunnen, hetgeen tot een vicieuze cirkel kan
leiden waarin negatieve verwachtingen en gebrek aan zelfvertrouwen elkaar gaan
bevestigen.

Doorgaans zijn attributietheoretische hypothesen experimenteel getoetst bij attributies door
het individu zelf (Licht, Stader & Swenson, 1989), ofwel is aan docenten een gefingeerde
faal- of successituatie voor een leerling voorgelegd, waarvan zij de oorzaken moesten
beoordelen (Kuyper & Meulenbeld, 1988; Wagemans, 1989). 
In het onderhavige onderzoek wordt niet uitgegaan van een experimentele of gefingeerde
situatie, maar van het meest recente proefwerkcijfer als de prestatie waarvan docenten en
leerlingen zelf moeten aangeven wat de oorzaken voor dat cijfer zijn. Deze benadering heeft
als voordeel dat we te maken hebben met een in werkelijkheid veel voorkomende situatie
die in het onderwijs erg belangrijk wordt gevonden en waaraan leerlingen in sterke mate
hun beeld van eigen kunnen ontlenen, namelijk een proefwerk. Een nadeel is dat, anders dan
in een experiment of een fictieve situatie, de conditie ‘succes’  of ‘ falen’  niet ondubbelzinnig
kan worden vastgelegd. Het hangt er immers maar van af aan welke maatstaf de mate van
succes wordt afgemeten. Dat kan het klasgemiddelde zijn, maar ook de voorgaande rapport-
cijfers (we hebben al gezien dat die bij de inschatting van de ‘werkelijke capaciteiten’  door
de docent een belangrijke rol spelen), of het feit dat het cijfer voldoende dan wel onvol-
doende is, onafhankelijk van de voorafgaande prestaties of de prestaties van klasgenoten. 
Ondanks deze nadelen bleek het toch goed mogelijk om de docentgegevens over attributies
van proefwerkcijfers op een betekenisvolle manier te analyseren.
We beschouwden daartoe een proefwerkcijfer dat ongeveer 1.5 punt onder het
klasgemiddelde lag als ‘ falen’  (gemiddelde proefwerkcijfer 5,0, zie tabel 6-9), een
proefwerkcijfer rond het klasgemiddelde als ‘voldoende’  (gemiddeld 6.3) en een
proefwerkcijfer ongeveer 1.5 punt boven het klasgemiddelde als ‘succes’  (gemiddeld 7.7). 

6.4.4.1 Coder ing van de attr ibuties
De docenten is gevraagd om voor elk van de zes geselecteerde leerlingen aan te geven in
welke mate zij elk van de volgende acht factoren van invloed achtten op het meest recente
proefwerkcijfer: Pech, Geluk, Hard Gewerkt, Niet Genoeg Gewerkt, Proefwerk
Gemakkelijk, Proefwerk Moeilijk, Goed Begrip (van natuurkunde), Geen Goed Begrip (van
natuurkunde). Voor elk van de genoemde factoren moest men aangeven of die geen, enige,
of veel invloed hadden gehad op het behaalde cijfer. Geen, enige en veel werden gecodeerd
met respectievelijk 0, 1 en 2.
Sommige docenten vonden dat zowel pech als geluk een rol hadden gespeeld bij een
bepaalde leerling, bijvoorbeeld pech bij een bepaalde vraag op het proefwerk, maar geluk
bij een andere vraag. Wanneer pech en geluk volgens een docent allebei een even zware rol
hadden gespeeld, werd zowel aan ‘pech’  als ‘geluk’  de waarde nul (geen invloed)
toegekend. Wanneer ‘pech’  veel invloed had gehad (waarde 2) en ‘geluk’  enige invloed
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(waarde 1), werd aan ‘pech’  de waarde 1 (enige invloed) toegekend en aan ‘geluk’  de
waarde nul (geen invloed). Er is dus berekend hoeveel invloed een factor ‘per saldo’  heeft
gehad. 
Verder komt het voor, dat bijvoorbeeld een ten opzichte van het klasgemiddelde hoog cijfer
(succes), per saldo toch aan pech, of aan te weinig inzet, werd toegeschreven. In die
gevallen is aangenomen dat de leerling in de ogen van de docent nog beter had kunnen
presteren, bijvoorbeeld als de leerling doorgaans negens en tienen haalde, maar op het
betreffende proefwerk ‘slechts’  een acht.
Tot slot konden, na bepaling van de ‘per saldo’  invloed, de analyses verder worden
vereenvoudigd door ‘enige invloed’  en ‘veel invloed’  samen te nemen onder de noemer
‘ invloed’ . Dat wil zeggen: Elke factor ‘pech’ , ‘geluk’ , enzovoorts, kreeg de waarde 0
toegekend voor ‘ (had) geen invloed (op het behaalde proefwerkcijfer)’  en de waarde 1 voor
‘ (had) wel invloed (op het behaalde proefwerkcijfer)’ . Significante effecten bleven onder
deze vereenvoudiging significant, zij het met een wat conservatiever inschatting van de
significantieniveau’s en de sterkte van de verbanden. 

Tabel 6-12 geeft een overzicht van de oorzaken waar de onderzochte docenten een
proefwerkcijfer aan toe hebben geschreven, in geval van falen, voldoende en succes, voor
meisjes respectievelijk jongens. Volgens tabel 6-12 schreven de docenten het proefwerk-
cijfer vooral toe aan inzet (Gewerkt, Niet Gewerkt) en/of capaciteiten (Begrip, Onbegrip) en
in mindere mate aan toeval (Pech, Geluk). De toeschrijvingen aan taakzwaarte
(Gemakkelijk, Moeilijk Proefwerk) variëren slechts weinig over de condities falen,
voldoende en succes. Docenten achten kennelijk een proefwerk als zodanig moeilijk of
gemakkelijk, ongeacht de prestatie van een leerling. Dat wil zeggen: Toeval, ijver en talent
zijn in de ogen van de docenten leerlingkenmerken en taakzwaarte is onafhankelijk van de
leerlingkenmerken en heeft voor elke leerling ongeveer dezelfde invloed.

+ p < .10. * p < .05. ** p < .01. *** p < .001. **** p < .0005.
 .19*  415 .19*2543 .21**5070Geen Begrip
-.17*8773-.13+6048-.13+2716Begrip 
 .023739 .043842 .033942Proefwerk Moeilijk
    02727 .102130 .061621Proefwerk Makkelijk
-.0912  7-.23**5229-.127362Niet Gewerkt
 .20**7187 .22**4162 .091320Gewerkt
 .122132 .031113 .021011Geluk
-.18*  9  1-.25***20  4-.013231Pech
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SuccesVoldoendeFalen
Oorzaak

Tabel 6-12 
Oorzaken die volgens docenten ten grondslag liggen aan het meest recente proefwerkcijfer,
in percentages van N = 101 meisjes, resp. jongens per conditie

Tabel 6-12 laat gemiddeld over alle docenten seksespecifieke en doorgaans stereotyperende
toeschrijvingen van leerlingprestaties zien. 
Zo werd falen bij meisjes significant vaker dan bij jongens aan een gebrek aan begrip
toegeschreven, terwijl van jongens ondanks falen wat vaker dan van meisjes werd gedacht
dat zij wel een goed begrip hebben van natuurkunde.

143



Voldoende resultaat werd bij meisjes significant vaker dan bij jongens toegeschreven aan
hard werken. Voor jongens vond meer dan de helft van de docenten een voldoende toch niet
goed genoeg, gegeven dat zij die significant vaker dan voor meisjes toeschreven aan ‘niet
hard genoeg gewerkt hebben’ , terwijl 60 procent van mening was dat jongens met een
voldoende wel een goed begrip van natuurkunde hadden. Daarentegen schreef men een
voldoende bij meisjes significant vaker dan bij jongens toe aan het -toch- geen goed begrip
van natuurkunde hebben.Voor jongens met een voldoende noemden de docenten significant
vaker dan voor meisjes pech als oorzaak.
Succes werd voor zowel meisjes als jongens in overwegende mate aan een goed begrip van
natuurkunde en aan hard werken toegeschreven. Voor meisjes vond men significant vaker
dan voor jongens dat succes aan hard werken had gelegen en significant minder vaak dat
een goed begrip van natuurkunde de oorzaak was van het goede cijfer. Van de succesvolle
jongens meende men tenslotte significant vaker dan voor meisjes, dat zij desondanks toch
pech hadden gehad, terwijl men van de succesvolle meisjes significant vaker meende dat zij
desondanks toch geen goed begrip van natuurkunde hadden. De oorzaken pech en onbegrip
werden voor succesvolle leerlingen overigens zelden genoemd.

6.4.4.2 De relatie van docentattr ibuties met de keuze voor  natuurkunde door  meisjes
Wanneer we de gegevens over attributies uitsplitsen naar Na-min en Na-plus docenten,
hebben de Na-min docenten voor de oorzaken ‘hard gewerkt’  en ‘goed begrip’  significant
onderscheid naar sekse gemaakt, en de Na-plus docenten niet. 
Succes voor een meisje werd door 93 procent van de 27 Na-min docenten aan hard werken
toegeschreven en voor een jongen door 67 procent. Hiermee onderscheidden de Na-min
docenten significant naar sekse (

�
 = .32, p = .039). Voor Na-plus docenten bedragen de

betreffende percentages voor meisjes 88 procent en voor jongens 72 procent, waarmee zij
niet afwijken van de groep docenten als geheel en bovendien geen significant onderscheid
naar sekse maakten.
Omgekeerd werd succes in geval van een meisje door 67 procent van de Na-min docenten
aan een goed begrip van natuurkunde toegeschreven en in geval van een jongen door 93
procent (

�
 = -.32, p = .039). Dat is dus precies de omgekeerde situatie als voor de attributie

‘hard gewerkt’ . Na-plus docenten maakten totaal geen onderscheid naar sekse in de
toekenning van succes aan een goed begrip van natuurkunde: Zij achtten dat voor 96
procent van de succesvolle meisjes het geval, en voor 92 procent van de succesvolle
jongens. We kunnen concluderen dat, in geval van succes, Na-min docenten een
seksestereotyperender attributiepatroon hanteerden dan Na-plus docenten. Voor de
voldoende presterende en falende leerlingen zijn er geen significante verschillen tussen
Na-min en Na-plus docenten.

Op het niveau van de klas zijn er ook geen significante verbanden tussen het klassikale
percentage kiezers onder meisjes en het door de docent toekennen van de oorzaken toeval
(pech of geluk), inzet (gewerkt of niet gewerkt) en taakzwaarte (gemakkelijk, moeilijk
proefwerk). Er zijn weer wel significante verbanden tussen genoemd klassikaal percentage
en het toekennen van de factor begrip (wel, geen goed begrip van natuurkunde), in
overeenstemming met de bevindingen onder Na-plus en Na-min docenten. Het verband laat
zich omschrijven als: 
In klassen waar de docent een succesvol resultaat van een meisje toeschrijft aan een goed
begrip van natuurkunde, kiezen meer meisjes natuurkunde, gemiddeld per klas 39 procent,
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dan in klassen waar de docent vindt dat de goede prestatie niet aan een goed begrip van
natuurkunde kunnen worden toegeschreven. In die klassen bedraagt het keuzepercentage
onder meisjes gemiddeld 27 procent (N = 101, �  = .20, p = .044). 

Op leerlingniveau is eveneens geen sprake van significante verbanden tussen het wel of niet
natuurkunde kiezen door een meisje en het al dan niet toeschrijven van het meest recente
proefwerkcijfer aan toeval, inzet of taakzwaarte door haar docent natuurkunde. 
Er is weer wel een significant verband tussen het kiezen van natuurkunde door een meisje
met een hoog proefwerkcijfer en het toeschrijven van haar succes aan een goed begrip van
natuurkunde. Het verband laat zich omschrijven als: 
Van de succesvolle meisjes van wie de docent denkt dat haar resultaat aan een goed begrip
van natuurkunde ligt, kiest 56 procent natuurkunde. Van de succesvolle meisjes van wie de
docent meent dat een goed begrip geen rol heeft gespeeld, kiest slechts dertien procent
natuurkunde (�  = .38, p < .0005). Van de succesvolle meisjes van wie de docent denkt dat
zij desondanks geen goed begrip hebben van natuurkunde, kiest slechts acht procent
natuurkunde, tegen 51 procent van de succesvolle meisjes van wie de docent denkt dat
onbegrip geen rol heeft gespeeld (�  = -.30, p = .005). 

Tot slot is onderzocht of er ook voor jongens sprake is van significante verbanden tussen de
keuze voor natuurkunde (op klas- en op leerlingniveau) en de oorzaken waaraan de docent
hun meest recente proefwerkcijfer toeschrijft. Dit blijkt bijna nergens het geval te zijn, met
uitzondering van de toeschrijving aan ‘begrip’  op leerlingniveau bij voldoende presterende
jongens. Van de voldoende presterende jongens bij wie de docent het resultaat aan een goed
begrip van natuurkunde heeft toegeschreven, heeft 86 procent natuurkunde gekozen, tegen
66 procent wanneer de docent van mening was dat een goed begrip geen rol had gespeeld 
(

�
 = .23, p = .05). 

6.4.5 Antwoord op de onderzoeksvragen inzake ontstereotyper ing en gelij ke
    behandeling inzake de oorzaken waaraan prestaties van meisjes en jongens

     worden toegeschreven
Onderzoeksvraag 2: “ In hoeverre voldoet het bestaande onderwijs in de natuurkunde aan de
Ideal State kenmerken?”  kan als volgt worden beantwoord: Gemiddeld hielden de
onderzochte docenten er seksestereotiepe opvattingen op na over de oorzaken van prestaties
van meisjes en jongens. Van een Ideal State op dit punt is in de meerderheid van de
onderzochte klassen dan ook geen sprake geweest.
Voor onderzoeksvraag 3: “Hoe sterk hangen de keuze voor natuurkunde (of een andere
uitkomst) samen met exogene en endogene kenmerken van de docent, de leeromgeving en
de leerlingen?” , ligt de beantwoording genuanceerd. In de eerste plaats hanteerden, in geval
van succes, Na-min docenten een seksestereotyperend attributiepatroon te en Na-plus
docenten niet. Voor de voldoende presterende en falende leerlingen zijn er geen significante
verschillen tussen Na-min en Na-plus docenten. In het algemeen hangt het toeschrijven van
een succesvol resultaat van een meisje aan een goed begrip van natuurkunde, samen met het
in hogere mate kiezen voor natuurkunde door meisjes, niet alleen voor het betrokken
meisje, maar ook voor de kans dat een willekeurig meisje in haar klas natuurkunde kiest.
Mogelijk werkt de opvatting van de docent, dat een bepaald meisje haar goede resultaten
niet alleen te danken heeft aan ijver (in plaats van ‘ inzicht’ ), gunstig door op alle meisjes,
ook degenen die ‘gemiddeld’  presteerden in natuurkunde. 
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6.4.6 De waarneming door  docenten en hun reacties op het gedrag en de eigen-
    schappen van leer lingen

Enigszins gechargeerd kunnen we het beeld dat er bij het grote publiek bestaat van de
natuurkundige als volgt beschrijven: Briljante natuurkundigen hoeven er geen moeite voor
te doen om een ingewikkeld verschijnsel te doorgronden. Zij ‘doorzien’  het probleem
onmiddelijk. Wanneer het duidelijk is, dat een fysicus zich bepaalde kennis door hard
werken en grote inspanning heeft eigen gemaakt, is die prestatie toch van een wat mindere
orde dan wanneer die kennis als het ware is komen ‘aanwaaien’ . Zo is van de ontdekking
van radium door Marie Curie wel eens opgemerkt dat die eigenlijk ook alleen door een
vrouw had kunnen worden geleverd, aangezien er voor die ontdekking tonnen pekblende
moesten worden gezuiverd. Dat is een saai en langdurig karwei en voor saaie en langdurige
karweitjes zijn vrouwen nu eenmaal geschikter dan mannen, aldus het stereotype. En zo is
de acht van het ‘ ijverige’  meisje toch van een andere orde dan de acht van de
‘getalenteerde’  jongen. 

We beschouwen de meningen van de docenten over de ijver, de interesse voor natuurkunde
en het academisch zelfbeeld van hun leerlingen. De resultaten worden weer op de
gebruikelijke wijze gerapporteerd, door een beschrijving te geven voor alle docenten,
docenten van extreme klassen met elkaar te vergelijken en voor alle klassen en leerlingen de
correlatie van de docentkenmerken te onderzoeken met de keuze voor natuurkunde door
meisjes, zowel op klasniveau als op individueel niveau.
Tabel 6-13 bevat een overzicht van hoe de docenten de eigenschappen van falende,
voldoende presterende en succesvolle leerlingen waarnamen. De docenten bleken
gemiddeld hun leerlingen seksespecifiek waar te nemen op de eigenschappen ijver, interesse
en academisch zelfbeeld. Dit geldt, gelet op de � -waarden, in het bijzonder voor de
‘voldoende’ , c.q. ‘doorsnee’  presterende jongens en meisjes. Binnen deze groep werden
meisjes waargenomen als ijveriger dan jongens en jongens als geïnteresseerder en
zelfverzekerder dan meisjes.

N(docenten) = 96-101, 26-27 (Na-min docenten), 24-25 (Na-plus docenten). 
Noot. Schaalwaarden ijver, interesse, zelfbeeld: van 0 = veel minder tot 4 = veel meer dan de overige
leerlingen in de klas. Waarde 2 = Vertoont eigenschap in even sterke mate als de rest van de klas.
Significantie sekseonderscheid: + p < .10. * p < .05. ** p < .01. *** p < .001. **** p < .0005.

.132.62.4.42**2.41.9.24+1.91.6               - Na-plus

.28*2.52.2.36**2.21.8.031.81.9               - Na-min

.28****2.52.2.32**2.21.9.12+1.91.7Zelfbeeld- Alle doc.

.33*2.82.3.67****2.71.7.39**2.11.5               - Na-plus

.42**2.82.1.68****2.51.4.36**2.01.5               - Na-min

.54****2.81.9.55****2.51.6.34****1.91.4Interesse - Alle doc.

.42**2.22.7.54****1.82.4.071.81.9               - Na-plus

.31*2.12.4.49****1.82.4.30*1.72.1               - Na-min

.30****2.22.5.54****1.82.5.21**1.72.0IJverig    - Alle doc.
�JoMe�JoMe�JoMe

SuccesVoldoendeFalen

Tabel 6-13 
De waarneming door de docent van ijver, interesse en academisch zelfbeeld van meisjes
en jongens, gemiddeld over N meisjes, respectievelijk jongens per conditie
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De samenhang tussen het klassikale percentage kiezers onder meisjes en de mate waarin de
docent de eigenschappen ijver, interesse en zelfvertrouwen waarnam van falende,
voldoende presterende en succesvolle meisjes, is voor nagenoeg geen enkele eigenschap en
conditie significant, behalve voor de waarneming van het zelfvertrouwen van de falende
meisjes: Naarmate in een klas minder meisjes natuurkunde kozen, namen de docenten de
falende meisjes als meer zelfverzekerd waar (�  = -.23, N = 101, p = .020). De oorzaak
hiervoor is waarschijnlijk gelegen in de bevinding dat de meisjes in Na-min klassen ten
opzichte van hun rapportcijfers gemiddeld veel slechter hebben gescoord dan de meisjes in
Na-plus klassen (zie tabel 6-9).
De formulering van de ‘zelfvertrouwen’  items (voorbeeld: ‘Heeft ondanks slechte resultaten
vertrouwen in de eigen capaciteiten’), zou een docent ertoe gebracht kunnen hebben deze
items voor een leerling bevestigend te beantwoorden wanneer de voorafgaande
rapportcijfers veel hoger waren en dat laatste is het vaakst het geval voor falende meisjes in
Na-min klassen. Bij controle bleek inderdaad, dat er een significant positieve correlatie
bestaat (voor zowel meisjes als jongens in alle drie condities) tussen de waarneming van het
zelfvertrouwen en rapportcijfers (steeds rond .45) en het verschil ‘ rapport minus proefwerk’
(steeds rond .25). 

Ten tijde van de afname van de vragenlijsten was de definitieve keuze wel of geen
natuurkunde uiteraard nog niet bekend. Het is dan ook interessant om na te gaan of de
docent de toekomstige kiezers en niet-kiezers in die periode al verschillend waarnam. In
tabel 6-14 zijn daartoe de waarnemingen door de docent van eigenschappen van de
(uiteindelijke) kiezers en niet-kiezers weergegeven.

N(docenten) = 96-101, 26-27 (Na-docenten), 24-25 (Na+ docenten). 
Noot. Schaalwaarden ijver, interesse, zelfbeeld: van 0 = veel minder tot 4 = veel meer dan de overige
leerlingen in de klas. Waarde 2 = vertoont eigenschap in even sterke mate als de rest van de klas. 
Significantie onderscheid kiezers - niet-kiezers: * p < .05. p < ** op .01. **** p < op .0005.

.032.52.6.26*2.21.9.172.01.8  jongens

.32**2.42.0.132.01.8.051.71.8  meisjes
Zelfvertrouwen

.102.83.0.19+2.52.2.162.11.9  jongens

.37****2.31.7.29**1.81.4.101.61.4  meisjes
Interesse

.022.22.2.121.81.7.011.81.8  jongens

.112.62.5.062.42.5.022.02.0  meisjes
IJverig

�welniet�welniet�welniet
SuccesVoldoendeFalen

keuze ���

Tabel 6-14 
Waarneming door de docent van de eigenschappen van kiezers en niet-kiezers

Tabel 6-14 laat zien dat onder de falende meisjes de uiteindelijke kiezers en de niet-kiezers
als gemiddeld nagenoeg even (weinig) ijverig, geïnteresseerd en zelfverzekerd werden
waargenomen. Voor de falende jongens geldt hetzelfde, alleen werden de falende jongens
wel als veel geïnteresseerder waargenomen dan de falende meisjes.
De voldoende presterende meisjes die uiteindelijk natuurkunde hebben gekozen, werden
door de docenten als significant geïnteresseerder waargenomen dan de voldoende
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presterende meisjes die natuurkunde hebben laten vallen. Voor de voldoende presterende
jongens is dit in minder sterke mate het geval. Kiezers en niet-kiezers onder deze groep
werden als even ijverig waargenomen. De kiezers in deze groep werden als zelfverzekerder
waargenomen dan de niet-kiezers. Ook voor de voldoende presterende meisjes en jongens
blijkt dus sprake van seksespecifieke waarneming door de docent: Meisjes ijveriger en
minder geïnteresseerd dan jongens.

Voor de succesvolle meisjes die uiteindelijk natuurkunde hebben gekozen, geldt in de
sterkste mate dat zij als geïnteresseerder werden waargenomen dan de niet-kiezers, hoewel
bij lange na niet zo geïnteresseeerd als de succesvolle jongens. De kiezers onder de
succesvolle meisjes werden ook significant vaker positief waargenomen dan de niet-kiezers
op hun academisch zelfbeeld. Kiezers en niet-kiezers onder de succesvolle meisjes werden,
evenals voor de rest van de leerlingen het geval was, als even ijverig waargenomen.
Onder alle condities en zowel voor kiezers als niet-kiezers, geldt voor meisjes de volgorde
in waarneming: ijver, zelfbeeld, interesse. Voor jongens geldt de omgekeerde volgorde:
interesse, zelfbeeld, ijver. Waargenomen interesse hangt bij meisjes het sterkst samen met
de uiteindelijke keuze, maar interesse is ook de eigenschap die, in vergelijking met jongens,
het minste aan meisjes werd toegedicht.

Seksespecifieke waarneming hoeft nog niet overeen te komen met bevooroordeelde
waarneming als zou blijken dat meisjes, als groep, daadwerkelijk ijveriger en minder
geïnteresseerd zijn dan jongens (Jussim & Eccles, 1992). Dat laatste zou bijvoorbeeld goed
kunnen worden verklaard vanuit de seksespecifieke socialisatie voorafgaand aan het
onderwijs in de natuurkunde. In dat geval is het ook van belang te weten wat de reactie van
de docent is op het waargenomen gedrag van de leerling: Wordt dat gedrag bevorderd of
juist afgeremd en wat betekent dat voor de deelneming van meisjes aan natuurkunde?
Uit reacties op leerlinggedrag blijkt, hoe docenten het gedrag waarderen en of zij verschil
maken tussen jongens en meisjes. Wanneer bijvoorbeeld een docent een ijverig meisje
prijst, maar niet reageert op ijver van een jongen, versterkt dat het ijverig gedrag van het
meisje en krijgt de jongen de boodschap dat hij iets anders moet doen om de waardering
van de docent te krijgen. 

6.4.6.1 Coder ing van de reacties van de docent op gedrag van leer lingen
De reacties op ijver, interesse en zelfvertrouwen zijn gemeten door de docenten bij elke
uitspraak over hun waarneming van het gedrag van de leerling, ook te vragen naar hun
meest voorkomende reactie(s) (maximaal twee) op dat gedrag bij de betreffende leerling.
Bijvoorbeeld: Als een leerling veel minder dan andere leerlingen oplette in de les, werd ge-
vraagd of de leerling daarvoor doorgaans werd gewaarschuwd, bestraft, of genegeerd, of dat
er niet op werd gereageerd, zie ook bijlage 3.
De docenten konden kiezen uit twee tot drie positieve reacties of twee tot drie negatieve
reacties en uit twee categorieën ‘geen reactie’  voor elk van de leerlingkenmerken of
-gedragingen die de ‘academisch zelfbeeld’  schaal vormen. Voor de gedragingen behorend
tot de ‘ ijver’  en ‘ interesse’  schalen, kon worden gekozen uit drie positieve, drie negatieve en
twee ‘geen reactie’  categorieën. Een gematigd positieve reactie (complimentje, glimlach),
werd gecodeerd met +1 en een wat sterkere positieve reactie (extra hulp geven, interesse
tonen) met +2. Een matig negatieve reactie (bijvoorbeeld streng kijken of waarschuwen)
werd gecodeerd met -1 en een sterk negatieve reactie (bijvoorbeeld strafwerk geven, de klas
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uitsturen) met -2. De ‘geen reactie’  categorieën werden gecodeerd met 0. Per leerling werd
het aantal scores voor de gedragingen in elk van de drie schalen ‘ ijver’ , ‘ interesse’  en
‘zelfbeeld’  opgeteld en gedeeld door het aantal gedragingen in de betreffende schaal. Zo
ontstond per leerling een score ‘docentreactie op ijver’ , respectievelijk ‘op interesse’  en ‘op
zelfvertrouwen’  , met als extreme waarden -2 voor het meest afkeurende reactiepatroon en
+2 voor het meest goedkeurende reactiepatroon. Deze scores lenen zich voor variantie-
analyses met de mate waarin het betreffende gedrag wordt waargenomen als covariaat. Dat
wil zeggen: Gegeven dat de docent een leerling in bepaalde mate als ijverig waarneemt, hoe
positief reageert hij of zij daarop, verschilt de mate van positiviteit voor meisjes en jongens
en wat is tot slot het verband met de keuze voor natuurkunde?

In tabel 6-15 staat een overzicht waarin de gemiddelden voor jongens en meisjes zijn
gecorrigeerd voor de mate waarin het betreffende gedrag werd waargenomen. 
In aparte analyses (hier niet weergegeven) voor de ‘ faal-’  ‘voldoende’  en ‘succes-’  groepen
traden geen noemenswaardige verschillen op tussen de betreffende groepen in hoe er op de
waargenomen eigenschappen van leerlingen werd gereageerd. 

Noot. Waarden van -2 = meest negatieve reactie, tot +2 = meest positieve reactie. Waarde 0 = reactie
noch negatief, noch positief.

303303N (leerlingen)
<.0005****.51.70Zelfbeeld

.27.60.66Interesse

.93.06.06IJverig
pJongensMeisjes

Tabel 6-15 
Positieve reactie op waargenomen gedrag van leerlingen, onder constanthouding van de
mate waarin het gedrag werd waargenomen

In tabel 6-15 is daarom volstaan met een weergave van de resultaten voor de hele groep
meisjes, respectievelijk jongens. We zien in de eerste plaats dat gegeven eenzelfde
waarneming van de mate van ijver of interesse, daar in het geval een meisje niet meer of
minder positief op is gereageerd dan in het geval van een jongen. Gegeven eenzelfde
waarneming van het academisch zelfbeeld werden meisjes significant positiever bejegend
met aanmoediging en steun dan jongens. 

Wat betreft de relatie van docentreacties op de door hen waargenomen leerlinggedragingen
met de keuze voor natuurkunde door meisjes, kan uit de analyses worden geconcludeerd,
dat er geen sprake is van relevante samenhangen, ook weer onder constanthouding van de
mate waarin het betreffende gedrag is waargenomen. 

6.4.7 Antwoord op de onderzoeksvragen inzake percepties van en reacties op het
     gedrag en de eigenschappen van leer lingen
Onderzoeksvraag 2: “ In hoeverre voldoet het bestaande onderwijs in de natuurkunde aan de
Ideal State kenmerken?”  kan als volgt worden beantwoord: De waarneming van het gedrag
van leerlingen door de onderzochte docenten volgt een seksespecifiek patroon: Meisjes
ijverig en jongens geïnteresseerd. In de reacties op het waargenomen gedrag werden meisjes
en jongens echter gelijk behandeld, gegeven een bepaalde waarneming van ijver en
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interesse. Gegeven een bepaalde waargenomen mate van zelfvertrouwen, kregen meisjes
meer aanmoedigende reacties dan jongens.
Voor onderzoeksvraag 3: “Hoe sterk hangen de keuze voor natuurkunde (of een andere
uitkomst) samen met exogene en endogene kenmerken van de docent, de leeromgeving en
de leerlingen?” , kunnen we concluderen dat de reacties van de docenten op de waarge-
nomen gedragingen van hun leerlingen geen relevante samenhang vertonen met de keuze
voor natuurkunde door meisjes, onder constanthouding van de mate waarin het betreffende
gedrag is waargenomen.

6.4.8 Interacties tussen docenten en leer lingen
De docenten is gevraagd in welke mate een bepaalde interactie tussen henzelf en een
bepaalde leerling plaatsvond in vergelijking met de rest van de klas. De interacties waar het
om gaat, zijn: ‘Leerling vragen een karweitje uit te voeren’ , ‘Leerling mondelinge beurt
geven’ , ‘Leerling de ruimte geven om opmerkingen, meningen en ideeën aan de klas te laten
horen’ , ‘Bij leerlingproeven er voor zorgen dat de leerling alle taken zelf uitvoert’ , ‘Tijdens
de les aandacht aan de leerling besteden’ , en ‘Buiten de les aandacht aan de leerling
besteden’ . De docenten konden kiezen uit de antwoordcategorieën ‘minder vaak, beetje
minder vaak, even vaak, beetje vaker, vaker’ . De antwoordcategorieën werden
gehercodeerd naar een 3-puntsschaal met waarden ‘minder vaak’ , ‘even vaak’  en ‘vaker’ ,
vanwege de zelden aangekruiste uiterste antwoordcategorieën.

6.4.8.1 Verschillen tussen meisjes en jongens in interacties met de docent
De docenten meldden doorgaans dat de betreffende interactie met een bepaalde leerling
even vaak plaatsvond als met de overige leerlingen.
De analyses zijn apart uitgevoerd voor de drie categorieën ‘ falen’ , ‘voldoende’ , en ‘succes’
bij het meest recente proefwerk en voor de Na-min en Na-plus klassen .
Uit de analyses met behulp van kruistabellen bleek dat er, op drie interacties met
succesvolle leerlingen na, geen significant onderscheid naar sekse werd gemaakt en dat
Na-min en Na-plus docenten niet van elkaar verschillen. De uitzonderingen worden
gevormd door de drie interacties ‘Karweitje uitvoeren’ , ‘Ruimte geven voor opmerkingen,
etc.’  en ‘Buiten de les aandacht aan de leerling besteden’ , met de op het meest recente
proefwerk succesvolle leerlingen. De uitzonderingen zijn weergegeven in tabel 6-16. Onder
leerlingen in de succesconditie kwamen genoemde interacties significant vaker voor met
jongens dan met meisjes.

Significantie onderscheid naar sekse: * p < .05. ** p < .01.
100101N leerlingen

.18*21736137116Buiten les aandacht geven

.39*5248016804  Ruimte geven Na-plus

.23**3564117785Ruimte geven

.21*1679577815Karweitje

�
MeerGelijkMinderMeerGelijkMinder

JongensMeisjes
Interactie

Tabel 6-16 
Interacties tussen docenten en leerlingen, voor leerlingen die op het meest recente
proefwerk ongeveer 1.5 pt boven het klasgemiddelde scoorden (‘succesvolle leerlingen’ )
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Bovendien wijken Na-plus docenten af van de overige docenten voor de interactie ‘Ruimte
geven, etc.’  Zij gaven in nog sterkere mate dan de overige docenten de succesvolle jongens
de ruimte. Ditzelfde patroon onder docenten treedt bij deze interactie ook op voor de
‘voldoende’  presterende meisjes en jongens. Het onderscheid naar sekse dat de docenten
voor deze groep leerlingen maakten, is significant op .1 niveau voor alle docenten, maar op
.002 niveau voor Na-plus docenten. Eén en ander is niet weergegeven in tabel 6-16.

Tot slot van deze paragraaf beschouwen we de inhoud van de aandacht die de docenten
gedurende het schooljaar vooral aan de leerlingen besteedden. Docenten mochten uit zes
mogelijkheden voor de wijze van aandacht geven, er per leerling maximaal twee aankruisen.
In tabel 6-17 staan de resultaten weergegeven. 
Het uitsplitsen van de gegevens naar prestaties op het meest recente proefwerk, leverde
geen extra informatie op en daarom zijn in tabel 6-17 de resultaten ook niet uitgesplitst naar
de condities ‘ falen’ , ‘voldoende’  en ‘succes’ .
De aandacht die de docenten meldden vooral aan de leerlingen (meisjes en jongens) besteed
te hebben, bestaat het vaakst uit vakinhoudelijke hulp, gevolgd door het verbeteren van het
zelfvertrouwen, ingaan op de interesse van de leerling en het verbeteren van het gedrag van
de leerling. Vakinhoudelijke hulp werd voor meisjes en voor jongens ongeveer even vaak
genoemd, maar bij jongens werd significant vaker dan bij meisjes ingegaan op hun interesse
of hun gedrag. Bij meisjes werd significant vaker aandacht besteed aan het verbeteren van
hun zelfvertrouwen. De bevindingen liggen wel in de lijn der verwachtingen, wanneer we
veronderstellen dat docenten in hun aandachtsbesteding reageren op leerlinggedrag:
Jongens tonen vaker actief interesse in natuurkunde, maar misdragen zich ook vaker in de
les dan meisjes en meisjes zijn gemiddeld minder zelfverzekerd dan jongens op
natuurkundegebied.

Noot. aSignificantie verschil Na-, Na+: ** p < .01. bSignificantie onderscheid naar sekse: *** p < .001
303303150162606N leerlingen

.19***1936 .01282728Verbeteren zelfvertrouwen
1721-.05172119Verbeteren motivatie

-.15***3017-.09192723Verbeteren gedrag in de les
810-.18**3139Keuzebegeleiding

-.17***3016 .15**311823Ingaan op interesse
5461-.03596157Vakinhoudelijke hulp

�
bJongensMeisjes

�
aNa-plusNa-minAlleType aandacht

Tabel 6-17 
Aandacht die de docenten vooral aan leerlingen besteedden, in procenten van N

In Na-min klassen werd naast vakinhoudelijke hulp vooral aandacht besteed aan het
verbeteren van het gedrag en de motivatie van de leerlingen. In Na-plus klassen werd naast
vakinhoudelijke hulp vooral ingegaan op de interesse van de leerlingen. Keuzebegeleiding
werd door zowel Na-min als Na-plus docenten het minst genoemd, maar door Na-min
docenten wel significant vaker dan door Na-plus docenten.
Vergelijking tussen de Na-min en de Na-plus klassen op het voorkomen van elk type
aandacht afzonderlijk, toont aan dat in Na-plus klassen significant vaker werd ingegaan op
de interesse van leerlingen en significant minder vaak op keuzebegeleiding.
In tabel 6-18 worden de gegevens voor Na-min en Na-plus klassen voor meisjes en jongens
apart beschouwd.
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Noot. Significantie onderscheid tussen Na-min, Na-plus: * p < .05. ** p < .01.
75817581N leerlingen
18203934Verbeteren zelfvertrouwen
12202222Verbeteren motivatie
2730-.15+1123Verbeteren gedrag in de les
49-.24**318Keuzebegeleiding

.19*42241911Ingaan op interesse
53566567Vakinhoudelijke hulp

�
Na-plusNa-min

�
Na-plusNa-minType aandacht

JongensMeisjes

Tabel 6-18 
Aandacht die de docenten vooral aan leerlingen besteden, in procenten van N

In Na-min klassen gaven de docenten voor 11 procent van de meisjes aan dat men vooral op
hun interesse inging, terwijl dat voor 19 procent van de meisjes in Na-plus klassen het geval
is. Dit onderscheid is niet significant. In Na-min klassen ging men bij 24 procent van de
jongens vooral in op hun interesse, tegen 42 procent in de Na-plus klassen (

�
 = .19, 

p = .025).
In de voorgaande paragraaf is al geconstateerd dat in Na-plus klassen de jongens, meer dan
in Na-min klassen, de ruimte kregen om opmerkingen en ideeën aan de klas te laten horen,
terwijl er voor meisjes geen significant verschil te zien is. Hetzelfde patroon blijkt zich dus
ook voor te doen bij het ingaan op de interesse van jongens en meisjes.
Het verschil in keuzebegeleiding tussen Na-min en Na-plus docenten ligt vooral aan de
aandacht die Na-min docenten zeiden te geven aan de keuzebegeleiding van meisjes.
Datzelfde geldt voor het verbeteren van het gedrag (zie tabel 6-18).
De analyse voor de relatie tussen de aandachtsbesteding van de docenten en het klassikale
percentage kiezers onder meisjes bevestigt de vorengaande bevindingen voor de extreme
klassen, namelijk:
Jongens voor wie docenten aangaven vooral aandacht te hebben besteed aan hun interesse,
zaten in klassen waar het klassikale percentage kiezers onder de meisjes gemiddeld 42
procent bedraagt. Voor jongens voor wie de docent niet aangaf vooral op hun interesse in te
zijn gegaan, is dit 33 procent ( �  = .15, p = .010). 
Meisjes voor wie de docent aangaf vooral aandacht te hebben besteed aan hun keuze voor
natuurkunde, zaten in klassen waarin het klassikale keuzepercentage onder meisjes
gemiddeld 22 procent bedraagt, tegen 37 procent voor de andere meisjes (�  = .18, p =.003).
De overige vormen van aandachtsbesteding laten geen significante samenhangen zien met
het percentage meisjes dat in een klas natuurkunde heeft gekozen.

Op leerlingniveau zijn er eveneens significante samenhangen tussen het al dan niet kiezen
voor natuurkunde en het door de docent al dan niet aandacht hebben besteed aan de
interesse en de keuzebegeleidng van de betreffende leerling:
Jongens voor wie de docent aangaf vooral in te gaan op hun interesse, hebben vaker (89
procent) natuurkunde gekozen dan jongens voor wie dat niet het geval is (76 procent). Voor
meisjes bedragen deze percentages 44 procent, respectievelijk 36 procent. Het verschil in
keuzepercentages is significant voor jongens (

�
 = .14, p = .038), maar niet voor meisjes. 

Onder goed presterende meisjes apart, bedragen de percentages natuurkundekiezers 60
procent voor de meisjes bij wie de docent vooral is ingegaan op hun interesse, tegen 39
procent voor de overige goed presterende meisjes (

�
 = .17, p = .13, niet significant). 
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Opmerkelijk is het patroon voor het de aandachtsbesteding aan de keuzebegeleiding. Van
de meisjes voor wie de docent dat deed, heeft slechts 9 procent natuurkunde gekozen in
MAVO-3, tegen 40 procent voor wie de docent geen aandacht besteedde aan de
keuzebegeleiding (

�
 = -.18, p = .003). Echter, de jongens voor wie de docent aandacht

besteedde aan de keuze voor natuurkunde, hebben allen uiteindelijk natuurkunde gekozen,
tegen 79 procent van de jongens voor wie dat niet het geval is (

�
 = .14, p = .034).

Individuele aandacht voor de keuzebegeleiding hangt dus in negatieve zin samen met de
keuze voor natuurkunde door de betreffende meisjes, maar in positieve zin met de keuze
voor natuurkunde door de betreffende jongens. 

Op individueel leerlingniveau hangt tot slot ook de aandacht die de docent aan de
verbetering van de motivatie besteedde significant samen met de keuze, zowel voor meisjes
als voor jongens in negatieve zin. Het percentage kiezers onder meisjes aan wier motivatie
aandacht is besteed, bedraagt 22 procent, tegen 41 procent voor de meisjes voor wie dat niet
het geval is (

�
 = -.16, p = .012). Voor jongens bedroegen de percentages kiezers 62 procent,

respectievelijk 83 procent (
�

 = -.19, p = .003).

6.4.9 Antwoord op de onderzoeksvragen inzake interacties tussen docenten en
     leer lingen
Onderzoeksvraag 2: “ In hoeverre voldoet het bestaande onderwijs in de natuurkunde aan de
Ideal State kenmerken?”  kan als volgt worden beantwoord: Jongens kregen meer
gelegenheid om hun opmerkingen en ideeën aan de klas te laten horen, vaker het verzoek
een karweitje uit te voeren en/of kregen vaker aandacht buiten de les, dan de
overeenkomstige groep meisjes. De meerderheid van de docenten besteedde vooral
aandacht in de vorm van vakinhoudelijke hulp aan zowel meisjes als jongens. Een
aanzienlijke minderheid (ongeveer een kwart), ging in op de interesse van de leerling en het
verbeteren van het gedrag van de leerling. Vakinhoudelijke hulp werd voor meisjes en voor
jongens ongeveer even vaak genoemd, maar bij jongens werd significant vaker dan bij
meisjes ingegaan op hun interesse of hun gedrag. Bij meisjes werd significant vaker
aandacht besteed aan het verbeteren van hun zelfvertrouwen.

Voor onderzoeksvraag 3: “Hoe sterk hangen de keuze voor natuurkunde (of een andere
uitkomst) samen met exogene en endogene kenmerken van de docent, de leeromgeving en
de leerlingen?” , kunnen we concluderen dat in Na-plus klassen er significant vaker in werd
gegaan op de interesse van leerlingen (vooral jongens) dan in Na-min klassen. In Na-min
klassen werd ook significant vaker ingegaan op de keuzebegeleiding van meisjes. Dit
verschijnsel doet zich ook op leerlingniveau voor: Leerlingen (jongens en meisjes) bij wie
de docent aandacht besteedde aan hun interesse, hebben significant vaker natuurkunde
gekozen dan leerlingen voor wie dat niet het geval was. Meisjes voor wie aan de keuze en
aan hun motivatie aandacht was besteed, hebben significant minder vaak natuurkunde
gekozen dan meisjes voor wie dat niet het geval was.

Men zou kunnen veronderstellen, dat wanneer er vooral aandacht wordt besteed aan keuze
en gedrag en minder aan interesse van leerlingen, er op dit punt problemen zijn die
samenhangen met een geringe keuze en motivatie voor natuurkunde onder meisjes en
wellicht met een minder gunstig leerklimaat in de klas. 
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6.5 Probleembewust handelen in de individuele keuzebegeleiding en de keuze voor
 natuurkunde door  meisjes

Het probleembewust handelen in de individuele keuzebegeleiding wordt bestreken door de
vragen over de keuze die de docent verwachtte van de zes op de eerder beschreven wijze
geselecteerde leerlingen, het keuzeadvies en hun eventuele interesse in en geïnformeerdheid
over opleidingen en beroepen waar natuurkunde voor nodig is.
Ook de leerlingen werden bevraagd over de rol van de docent bij de natuurkundekeuze.
Gezien het gegeven dat keuzebegeleiding door de docent negatief samenhangt met de keuze
voor natuurkunde door meisjes en positief met de keuze voor natuurkunde door jongens, is
een analyse van de keuzebegeleiding zeker op zijn plaats. We melden eerst de bevindingen
op grond van de docentgegevens.

Het probleembewust handelen van de docent in de individuele keuzebegeleiding dient
volgens de Ideal State te bestaan uit:
a. Niet seksestereotiep en gelijk behandelen van meisjes en jongens in keuzeadvisering en
 keuzebegeleiding. Ontstereotypering en gelijke behandeling vallen samen als
 bijvoorbeeld bij een gelijk rapportcijfer meisjes en jongens hetzelfde keuzeadvies
 zouden krijgen dan wel hebben gekregen.
b. Rekening houden met verschillen, door meisjes extra aan te moedigen en te informeren,
 omdat zij vanwege seksespecifieke maatschappelijke verwachtingen gemiddeld slechter
 geïnformeerd zijn over niet-traditionele opleidingen en beroepen.

6.5.1 De verwachte keuze voor  natuurkunde
Aan de docenten is gevraagd voor elk van de zes leerlingen aan te geven hoe groot men de
kans achtte dat zij natuurkunde zouden kiezen, op een vijfpuntsschaal van 1: zeker niet tot
5: zeker wel, met 3: twijfel / weet niet. Met behulp van univariate variantieanalyse werd
voor beide groepen docenten de gemiddelde keuzeverwachting berekend voor meisjes en
jongens, onder constanthouding van het gemiddelde rapportcijfer. In tabel 6-19 staan de
resultaten weergegeven voor de verwachting van de docent over het al dan niet kiezen van
natuurkunde door een bepaalde leerling, uitgesplitst naar Na-plus en Na-min docenten.

Noot. Verwachte keuze: 1 = zeker niet, 2 = waarschijnlijk niet, 3 = twijfel/onbekend, 
4 = waarschijnlijk wel, 5 = zeker wel. * p < .05. ** p < .01.

22/2222/2520/2322/2216/2226/20N meisjes/jongens
1.54.44.14.7*4.13.6    .43.23.0Jongens
5.5*4.03.49.9**3.12.311.0**2.92.1Meisjes
F(1,51)Na+Na–F(1,51)Na+Na–F(1,51)Na+Na–

SuccesVoldoendeFalen

Tabel 6-19 
Verwachte keuze voor natuurkunde onder constanthouding van het rapportcijfer,
gemiddeld over leerlingen in Na-min, respectievelijk Na-plus klassen

Tabel 6-19 laat zien dat de Na-min docenten significant lagere verwachtingen hadden voor
de keuze voor natuurkunde door meisjes dan de Na-plus docenten, bij gelijke voorafgaande
prestaties. Voor jongens zijn de verschillen tussen de Na-min en Na-plus docenten niet, of
beduidend minder significant dan voor meisjes.
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De analyse is uitgevoerd voor alle klassen , door de partiële correlatiecoëfficiënt te
berekenen tussen de keuze die de docent van een leerling verwachtte en het percentage
kiezers onder de meisjes in de betreffende klas, waarbij het gemiddeld rapportcijfer van de
leerling constant werd gehouden.
Voor de op het meest recente proefwerk onvoldoende scorende meisjes, bedraagt de
partiële correlatiecoëfficiënt .37 (N = 85, p < .0005), voor de voldoende scorende meisjes
.34 (N = 85, p = .001) en voor de bovengemiddeld presterende meisjes .26 (N = 85, p =
.012). Voor jongens is het verband tussen de verwachting van de docent en het percentage
jongens dat in een klas natuurkunde koos, niet of veel minder significant dan voor meisjes.
De partiële correlatiecoëfficiënten bedragen voor jongens respectievelijk .13 (N = 89, n.s.),
.19 (N = 90, p = .061) en .01 (N = 79, n.s.). Uit de analyses blijkt derhalve, dat naarmate het
percentage meisjes in een klas dat natuurkunde heeft gekozen hoger is, er door de docent
van te voren in sterkere mate werd verwacht dat een bepaald meisje, gegeven een bepaalde
prestatie, natuurkunde zou kiezen. Voor jongens is er geen sprake van een dergelijk
verband, mogelijk omdat jongens bijna altijd wel natuurkunde kiezen en het dus voor de
hand ligt om te verwachten dat ze dat doen.

Het verband tussen de door de docent verwachte keuze voor een bepaalde leerling en de
uiteindelijke keuze van de betreffende leerling is weergegeven in tabel 6-20. De analyses
zijn verricht met behulp van univariate variantianalyses met het gemiddelde cijfer op Kerst-
en Paasrapport als covariaat.
Tabel 6-20 laat in de eerste plaats zien dat er, bij gelijke voorafgaande prestaties, voor
meisjes een significant positieve relatie bestaat tussen de uiteindelijke keuze en de
verwachting van de docent omtrent haar keuze. Dit is het sterkst het geval voor de op het
meest recente proefwerk bovengemiddeld presterende meisjes. Voor jongens is het verband
tussen door de docent verwachte en de uiteindelijke keuze niet, of veel minder, significant.

Noot. Verwachte keuze: 1 = zeker niet, 2 = waarschijnlijk niet, 3 = twijfel/onbekend, 
4 = waarschijnlijk wel, 5 = zeker wel. * p < .05. ** p < .01. **** p <.0005.

36/7643/932/5849/1617/4354/20N meisjes/jongens
    .024.34.32.14.03.6  4.0*3.42.9Jongens
17.9****3.93.09.0**3.12.411.9**2.92.2Meisjes
   Fwelniet   Fwelniet   Fwelniet

SuccesVoldoendeFalen
keuze ��

Tabel 6-20 
Relatie tussen verwachte en uiteindelijke keuze voor natuurkunde op leerlingniveau, onder
constanthouding van het rapportcijfer, voor leerlingen die niet, respectievelijk wel,
natuurkunde hebben gekozen

In de tweede plaats laat tabel 6-20 zien, dat een keuze voor natuurkunde door meisjes
minder in de lijn der verwachtingen van de docenten lag dan een keuze voor natuurkunde
door jongens. Dat wil zeggen, dat van de kiezers onder de meisjes door de docent van te
voren minder sterk werd verwacht dat zij natuurkunde zouden kiezen dan van de kiezers
onder de jongens. Meisjes hebben dus vaker natuurkunde gekozen tegen de verwachting
van de docent in, jongens hebben vaker natuurkunde laten vallen tegen de verwachting van
de docent in.
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Ten behoeve van verdere analyses is de ‘gemiddelde keuzeverwachting voor meisjes’
berekend, door de keuzeverwachting van de docent te middelen over de drie geselecteerde
meisjes. Er blijkt sprake te zijn van een groot verschil tussen Na-min en Na-plus klassen in
‘gemiddelde keuzeverwachting’  ( �  = .56, p < .0005), een sterke correlatie met het
percentage kiezers onder de meisjes (r = .47, p < .0005) en een relatief sterk verband met de
keuze op individueel niveau ( �  = .24, p < .0005). 

6.5.2 Praten met leer lingen over  hun keuze
Voor slechts 15.2 procent van de leerlingen gaven de docenten aan dat zij de keuze voor
natuurkunde met hen hadden besproken. Er is ongeveer even vaak gepraat met meisjes als
met jongens, en ook voor de laag, gemiddeld en hoog presterende leerlingen wijken de
percentages niet van elkaar af.
Na-min docenten hebben vaker met leerlingen over de keuze voor natuurkunde gepraat dan
Na-plus docenten. Na-min docenten hebben met twintig procent van de meisjes gesproken,
Na-plus docenten met vier procent (

�
 = -.24, p = .003). Voor jongens bedragen de

percentages respectievelijk 23 procent en vier procent (
�

 = -.27, p = .001). 
De gegevens van alle klassen laten zien, dat leerlingen (meisjes of jongens) met wie over de
keuze voor natuurkunde is gepraat, in klassen zaten waar gemiddeld 27 procent van de
meisjes natuurkunde heeft gekozen, terwijl de leerlingen met wie niet over hun keuze is
gepraat, in klassen zaten waar gemiddeld 37 procent van de meisjes natuurkunde heeft
gekozen (F(1, N = 600) = 13.1, p < .0005, �  = .15). Bij nadere controle heeft dit te maken
met het gegeven dat vooral de Na-plus docenten afwijken van de rest van de docenten,
inclusief de Na-min docenten, doordat zij slechts zeer weinig met leerlingen hebben gepraat
over de keuze voor natuurkunde.
Tot slot blijkt het voor de definitieve keuze van individuele leerlingen weinig uit te maken
of de docent al dan niet met hen over de keuze voor natuurkunde heeft gepraat. Alleen voor
de op het meest recente proefwerk goed presterende meisjes is een bijna significant verband
gevonden. Dat wil zeggen: Van de twaalf goed presterende meisjes met wie gepraat is over
hun keuze, kiezen slechts twee (17 procent) natuurkunde, tegen 49 procent van de goed
presterende meisjes met wie niet gepraat is (

�
 = -.22, p = .059).

Voor de uiteindelijke keuze maakt het waarschijnlijk meer uit waarover het gesprek is
gegaan, dan het feit dat er gepraat is. Een vergelijking tussen Na-min en Na-plus docenten
kan moeilijk worden gemaakt, aangezien Na-plus docenten bijna niet met leerlingen over de
keuze voor natuurkunde praatten. 
We kunnen wel de Na-min docenten vergelijken met de gehele groep docenten op de
onderwerpen waar ze het met hun leerlingen over hebben gehad en we kunnen ook nagaan
in hoeverre Na-min docenten afwijken van de rest van de docenten (tabel 6-21).

Uit tabel 6-21 blijkt dat wanneer er een gesprek over de keuze plaats heeft gevonden, er
vooral gepraat is over de capaciteiten van de leerling voor natuurkunde, de toekomst-
plannen en de opleidingen en beroepen waar natuurkunde voor nodig is. Na-min docenten
wijken van dit beeld af. Zij hebben het weliswaar ook het vaakst gehad over de capaciteiten
van de leerling, terwijl ook de toekomstplannen relatief vaak werden genoemd, maar zij
hebben het significant minder vaak dan de overige docenten gehad over opleidingen en
beroepen waar natuurkunde voor nodig is.
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† Significantie verschil tussen Na-min en Overige docenten: p < .01, voor zowel meisjes als jongens.
262718164443N (leerlingen met wie gesproken is)
585933384851  toekomstplannen
586311193947  opleidingen en beroepen †

234111191833  interesse
151128132012  inzet
465956565058  capaciteiten
JoMeJoMeJoMeOnderwerp

OverigeNa-minAlle docenten

Tabel 6-21 
Leerlingen met wie de docent een bepaaald gespreksonderwerp heeft aangeroerd 
(in procenten van N)

Dat geldt zowel voor de meisjes (verschil tussen Na-min docenten en de rest: 
�

 = .43, p =
.01) als voor de jongens (verschil Na-min en de rest: 

�
 = .47, p = .004). Na-min docenten

hebben ook minder over de interesse in natuurkunde gepraat dan de overige docenten,
vooral met meisjes, maar door de kleine aantallen is dit verschil niet significant meer (

�
 =

.23, p = .19).

Op leerlingniveau blijkt, dat voor zover de docent met een meisje over haar keuze heeft
gepraat (in totaal 37 meisjes voor wie eveneens de uiteindelijke keuze bekend is), het
betreffende meisje vaker natuurkunde heeft gekozen wanneer het gesprek over opleidingen
en beroepen is gegaan waar natuurkunde voor nodig is (50 procent tegen 19 procent, 

�
 =

.33, p = .077). Een meisje koos significant minder vaak natuurkunde wanneer het gesprek
over haar toekomstplannen in het algemeen is gegaan (16 procent tegen 50 procent, 

�
 =

-.37, p = .038).
De overige gespreksonderwerpen laten geen significante verbanden met de uiteindelijke
keuze zien. Voor jongens vertoont geen enkel gespreksonderwerp een significante relatie
met de uiteindelijke keuze.

6.5.3 De keuzeadviser ing
De leerlingen hebben volgens de docenten in 39 procent van de gevallen een keuzeadvies
gehad. De percentages verschillen niet significant van elkaar voor meisjes en jongens en
ook een uitsplitsing naar het prestatieniveau op het meest recente proefwerk laat geen
significante verschillen zien. Na-min docenten gaven even vaak een keuzeadvies als
Na-plus docenten.
Het al dan niet hebben ontvangen van een keuzeadvies hangt niet significant samen met de
keuze voor natuurkunde door meisjes en jongens, zowel op individueel, als op klasniveau.
Een keuzeadvies kan immers zowel negatief als positief zijn.

In totaal heeft 25 procent van de leerlingen een negatief advies gehad, dan wel zou een
negatief advies hebben gekregen, 31 procent een neutraal en 43 procent een positief. Van de
meisjes heeft 31 procent een negatief advies gehad, of zou dat eventueel hebben gekregen,
van de jongens 20 procent. Een neutraal advies heeft 34 procent van de meisjes (eventueel)
gekregen, tegen 28 procent van de jongens. Een positief advies heeft 35 procent van de
meisjes (eventueel) gekregen, tegen 52 procent van de jongens. Het sekseverschil is
significant  (df = 2, V = .18, p < .0005).
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In tabel 6-22 staan de percentages meisjes weergegeven die een bepaald keuzeadvies
hebben ontvangen, dan wel zouden hebben gekregen van hun docent natuurkunde,
uitgesplitst naar meisjes in Na-min en Na-plus klassen.

Noot. Cramer’s V is berekend voor de kruistabel Advies � (Na-min, Na-plus) binnen elke conditie.
* p < .05. 

.36*.24.04Cramer’s V
252725272527N (meisjes)
967436151211Aanraden

41936463633Neutraal
0728395256Afraden

Na-plusNa-minNa-plusNa-minNa-plusNa-min
SuccesVoldoendeFalen

Advies

Tabel 6-22 
Percentage meisjes dat een bepaald keuzeadvies heeft gehad of zou hebben gekregen, bij
Na-min, respectievelijk Na-plus docenten

Tabel 6-22 laat zien, dat naarmate de prestaties op het meest recente proefwerk beter waren,
Na-plus docenten positiever adviseerden aan meisjes dan Na-min docenten. Voor jongens
adviseerden de Na-plus docenten ongeacht hun prestaties positiever dan Na-min docenten:
Afraden Na-min 20 procent, Na-plus 16 procent, neutraal Na-min 38 procent, Na-plus 12
procent, aanraden Na-min 43 procent, Na-plus 71 procent (df = 2, V = .32, p < .0005). Het
verschil tussen Na-min en Na-plus docenten treedt dus veel sterker op voor jongens dan
voor meisjes, een patroon dat we eerder hebben gezien voor het ingaan op de interesse en
de inbreng van de leerling.
Het verband tussen het keuzeadvies en het klassikale percentage kiezers onder de meisjes in
een klas, bevestigt het in tabel 6-22 geconstateerde patroon. In klassen waar jongens,
ongeacht hun prestatie op het meest recente proefwerk, een positief advies (zouden) krijgen,
en waar de goed presterende meisjes een positief advies (zouden) krijgen, ligt het
percentage meisjes dat natuurkunde heeft gekozen, hoger dan in klassen waar dat niet het
geval is. De � -waarden variëren voor alle categorieën jongens en voor de goed presterende
meisjes, van .25 tot .27.

Op leerlingniveau hebben leerlingen vaker natuurkunde gekozen naarmate het advies dat zij
hebben gekregen, of zouden hebben gekregen, positiever was (zie tabel 6-23). 

N (leerlingen) variërend van 2 (succesvolle jongen die natuurkunde werd afgeraden, tot 78 (succes-
volle jongen die natuurkunde kreeg aangeraden). Voor meisjes apart varieerde N van 8 (succesvol
meisje dat natuurkunde kreeg afgeraden, tot 60 (succesvol meisje dat natuurkunde kreeg aangeraden).

7.27.21006387589443Aanraden
6.46.5100877397435Neutraal
5.95.71001354254618Afraden
JoMeJoMeJoMeJoMe

RapportSuccesVoldoendeFalen

Tabel 6-23 
Percentage leerlingen (van N) dat natuurkunde kiest, bij een bepaald (eventueel of
daadwerkelijk gegeven) keuzeadvies
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Dit is het sterkste het geval voor de op het meest recente proefwerk onder- en gemiddeld
presterende jongens en voor de bovengemiddeld presterende meisjes.
Er is ook onderzocht wat het gemiddelde rapportcijfer voor meisjes en jongens is geweest
bij een bepaald advies en de resultaten staan in de meest rechtse twee kolommen in tabel
6-23. Het keuzeadvies hangt voor meisjes en jongens vooral samen met het gemiddelde
rapportcijfer op Kerst- en Paasrapport en niet met het meest recente proefwerkcijfer. 

De docenten maakten geen significant onderscheid naar sekse in hun (voorgenomen) keuze-
advisering, hetgeen wil zeggen dat meisjes niet beter hoefden te presteren dan jongens om
een positief advies te krijgen. Het gemiddelde rapportcijfer waarbij negatief, neutraal, dan
wel positief werd geadviseerd, is voor meisjes en jongens nagenoeg gelijk. Ook indien we
ons beperken tot de leerlingen die daadwerkelijk een advies hebben gekregen, is dit het
geval. Dit is verder niet in tabel 6-23 weergegeven. Het onderscheid naar sekse in de
keuzeadvisering dat aan het begin van deze paragraaf is gevonden, kan waarschijnlijk
worden verklaard door de sekseverschillen in de voorafgaande rapportcijfers, die voor de
meisjes gemiddeld iets lager waren dan voor de jongens (zie ook tabel 6-9).

Wanneer een leerling een andere keuze zou willen maken dan de docent raadzaam vond,
zou hij of zij bij 53 procent van de leerlingen ingrijpen en wel bij 55 procent van de jongens
en 51 procent van de meisjes. Docenten van Na-min klassen zouden bij 60 procent van de
leerlingen ingrijpen, bij 55 procent van de meisjes en 64 procent van de jongens. Docenten
van Na-plus klassen zouden bij 55 procent van de leerlingen ingrijpen, namelijk 51 procent
van de meisjes en 60 procent van de jongens. Het verschil tussen Na-min en Na-plus
docenten en het onderscheid naar sekse zijn niet significant.
Op leerlingniveau zijn er ook geen significante verbanden te tussen (de intentie tot)
ingrijpen van de docent bij een bepaalde leerling en de keuze voor natuurkunde door de
betreffende leerling.
Docenten die iets aan een door hen minder raadzaam geachte keuze zouden doen, zouden
desgevraagd in 84 procent van de gevallen met de leerling zelf spreken (met 82 procent van
de meisjes en 86 procent van de jongens. In 25 procent van de gevallen zou met de decaan
worden gepraat, voor 21 procent van de meisjes en 28 procent van de jongens. In 24
procent van de gevallen zou met de klasseleraar worden gepraat, en wel voor 26 procent
van de meisjes en 22 procent van de jongens. Slechts in 11 procent van de gevallen zou de
docent met de ouders gaan praten, voor 8 procent van de meisjes en 13 procent van de
jongens. In 2 procent van de gevallen zou de docent iets anders doen , en wel voor 4
procent van de meisjes en voor geen enkele jongen. Het onderscheid naar sekse is nergens
significant. Het verschil tussen Na-min en Na-plus docenten is ook niet significant.

Op leerlingniveau zijn er geen systematische significante verbanden tussen wat een docent
zou doen bij ingrijpen enerzijds en de uiteindelijke keuze voor natuurkunde door de
betreffende leerling anderzijds. Voor zover er significante verbanden zijn gevonden, blijken
die positief samen te hangen met de uiteindelijke keuze voor natuurkunde door meisjes. Het
betreft ten eerste een significant verband tussen praten met de leerling en de keuze voor
natuurkunde door meisjes die op het meest recente proefwerk bovengemiddeld hebben
gescoord. 
Voor zover een docent zou ingrijpen door met het meisje zelf te praten, heeft 51 procent
van de 37 meisjes natuurkunde gekozen, tegen slechts 10 procent van de 10 meisjes bij wie
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de docent weliswaar zou ingrijpen, maar niet door met het meisje zelf te praten  (
�

 = .34, 
p = .029).
Wanneer de docent zou ingrijpen door met de decaan te praten in het geval van een op het
meest recente proefwerk gemiddeld presterend meisje, heeft 78 procent van de 9 meisjes
natuurkunde gekozen, tegen 31 procent van de 35 meisjes bij wie de docent zou ingrijpen
op een andere manier dan door met de decaan te praten (

�
 = .38, p = .021). 

De docenten is ook gevraagd aan te geven hoe belangrijk zij natuurkunde vonden voor elk
van de zes geselecteerde leerlingen. Uit de gegevens blijkt in de eerste plaats dat
natuurkunde voor de jongens belangrijker werd gevonden dan voor de meisjes. Een ‘beetje’
tot ‘heel’  onbelangrijk vond men natuurkunde voor 7 procent van de jongens en 15 procent
van de meisjes. Noch belangrijk, noch onbelangrijk vonden de docenten het vak voor 24
procent van de jongens en 36 procent van de meisjes. Een ‘beetje’  belangrijk vond men
natuurkunde voor 26 procent van de jongens en 24 procent van de meisjes en (heel)
belangrijk voor 43 procent van de jongens en 24 procent van de meisjes (df = 3, V = .24, 
p < .0005). Na-min docenten waren iets vaker geneigd om natuurkunde (heel) onbelangrijk
te vinden voor meisjes en Na-plus docenten iets vaker om natuurkunde (een beetje tot heel)
belangrijk te vinden dan voor de hele groep docenten het geval is, maar het verschil tussen
Na-min en Na-plus docenten is niet significant. Na-min docenten wijken niet af van de
groep docenten als geheel wat betreft het belangrijk vinden van natuurkunde voor jongens,
maar Na-plus docenten bleken significant vaker dan de Na-min docenten natuurkunde (heel)
belangrijk te vinden voor een jongen (df = 3, V = .25, p = .023). Na-plus docenten waren
dus positiever dan de Na-min docenten over het belang van natuurkunde voor hun leer-
lingen, in het bijzonder voor de jongens. Dit patroon zijn wij eerder tegengekomen in
verband met het aandacht besteden aan de natuurkundige interesse van jongens, het jongens
de gelegenheid geven om opmerkingen en ideeën aan de klas te laten horen en de
keuzeadvisering. 
Er zijn geen significante correlaties tussen het percentage kiezers onder de meisjes in een
klas en de mate waarin een docent natuurkunde belangrijk vindt voor meisjes.
Ook op leerlingniveau blijkt er, tegen de verwachting in, geen significante correlatie te
bestaan tussen de mate waarin een docent natuurkunde belangrijk vond voor een meisje en
de uiteindelijke keuze voor natuurkunde door het betreffende meisje.

De docenten waren weinig geneigd om leerlingen aan te moedigen of te steunen in de
belangstelling voor een natuurwetenschappelijke of technische opleiding of beroep. Voor
15 procent van de jongens en voor 10 procent van de meisjes gaven de docenten aan dat zij
dit deden  (onderscheid naar sekse: 

�
 = -.08, p = .051). 

Na-min en Na-plus docenten verschillen niet significant van elkaar en ook zijn er geen
significante verbanden tussen het klassikale percentage kiezers onder meisjes en
aanmoediging door de docent.
Op individueel niveau is er noch voor meisjes, noch voor jongens, een significant verband
tussen de uiteindelijke keuze voor natuurkunde en het al dan niet aanmoediging of steun
hebben gekregen van de docent natuurkunde in de belangstelling voor een technische of
natuurwetenschappelijke vervolgopleiding of beroep.

Tot slot is gevraagd in hoeverre de docenten meenden dat de leerling wist voor welke
beroepen en vervolgopleidingen natuurkunde nodig is en of men de consequenties van het
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al dan niet kiezen van natuurkunde onder de aandacht van de betreffende leerling had
gebracht, hetzij in een persoonlijk gesprek, hetzij klassikaal.
De docenten gaven voor 70 procent van de leerlingen aan, dat de betreffende leerling naar
hun mening wist voor welke vervolgopleidingen natuurkunde verplicht is, voor 64 procent
van de meisjes en 76 procent van de jongens (df = 1, 

�
 = -.13, p = .002). De docenten gaven

voor 56 procent van de leerlingen aan er voor gezorgd te hebben dat zij in hun keuze-
afwegingen de consequenties voor de latere mogelijkheden wat betreft vervolgopleiding en
beroep mee zouden nemen. Dit onderwerp is met 8 procent van de leerlingen individueel
besproken, terwijl 54 procent van de docenten meldde dat zij het in de klas over dit
onderwerp gehad hadden. Op de drie laatstgenoemde docentgedragingen zijn er geen
significante verschillen met betrekkingen tot meisjes en jongens gevonden.
Docenten die de consequenties voor later aan de orde hebben gesteld, vonden significant
vaker dan de docenten die dat niet hebben gedaan, dat hun leerlingen wisten voor welke
opleidingen en beroepen natuurkunde verplicht is: 81 procent, respectievelijk 56 procent 
(df = 1, 

�
 = .28, p < .0005). 

Na-min docenten en Na-plus docenten verschillen significant van elkaar wat betreft hun
waarneming van de geïnformeerdheid van meisjes over natuurkunde als selectievak voor
vervolgopleidingen: Na-min docenten meenden voor 72 procent van de meisjes dat zij
wisten voor welke vervolgopleidingen en beroepen natuurkunde verplicht is, Na-plus
docenten voor 48 procent (df = 1, 

�
 = -.24, p = .003). Het zijn dus de Na-plus docenten die

op dit punt afwijken van de overige docenten, inclusief de Na-min docenten. Voor jongens
is er geen sprake van een significant verschil tussen Na-min en Na-plus docenten.

Voor het overige zijn er geen significante verbanden tussen de keuze voor natuurkunde en
de waarneming door de docent van de geïnformeerdheid van de leerling over natuurkunde
als toelatingseis en het onder de aandacht gebracht hebben van de consequenties van het al
dan niet kiezen van natuurkunde. Dit geldt zowel op klasniveau (het klassikale percentage
kiezers onder meisjes) als op leerlingniveau. 

6.5.4 Antwoord op de onderzoeksvragen inzake de individuele keuzebegeleiding en de
     keuze voor  natuurkunde door  meisjes
Onderzoeksvraag 2: “ In hoeverre voldoet het bestaande onderwijs in de natuurkunde aan de
Ideal State kenmerken?”  kan als volgt worden beantwoord: De docenten maken geen
onderscheid naar sekse in de (voorgenomen) keuzeadvisering. Bij een bepaald rapportcijfer
krijgen meisjes en jongens gemiddeld hetzelfde advies. Er wordt maar weinig met
leerlingen gepraat over de keuze voor natuurkunde en wanneer dat het geval is, gaat het
gesprek vooral over capaciteiten, opleidingen en beroepen, toekomstplannen in het
algemeen en interesse. Ingrijpen bij een minder gewenst geachte keuze zou men in iets meer
dan de helft van de gevallen doen. Gemiddeld genomen vinden de onderzochte docenten
natuurkunde belangrijker voor jongens dan voor meisjes. Docenten moedigen hun
leerlingen maar weinig aan in de keuze voor een technische of natuurwetenschappelijke
vervolgopleiding of beroep en zij denken in meerderheid dat hun leerlingen wel
geïnformeerd zijn over de consequenties van hun keuze, vooral wanneer zij zelf deze
consequenties in de klas aan de orde hebben gesteld.
Voor onderzoeksvraag 3: “Hoe sterk hangen de keuze voor natuurkunde (of een andere
uitkomst) samen met exogene en endogene kenmerken van de docent, de leeromgeving en
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de leerlingen?” , kunnen we concluderen dat de Na-plus docenten de op het meest recente
proefwerk bovengemiddeld presterende meisjes en jongens ongeacht hun meest recente
proefwerkcijfer, positiever adviseerden dan de Na-min docenten. Na-plus docenten praatten
significant nog minder vaak dan de overige docenten met leerlingen over de keuze voor
natuurkunde. Als er met leerlingen over hun keuze is gepraat, hangt een gesprek voor
opleidingen en beroepen positief samen met de keuze van het meisje met wie het gesprek is
gevoerd en een gesprek over toekomstplannen in het algemeen, negatief. Aan de prestaties
kan het verschil in uiteindelijke keuze niet gelegen hebben: De 18 meisjes met wie niet
gepraat is over opleidingen en beroepen, hadden gemiddeld een 6.9 op hun voorafgaande
rapporten, de 16 meisjes met wie wel over dat onderwerp gepraat is, hadden een 6.5. De
rapportcijfers voor de meisjes met wie al dan niet over hun toekomst in het algemeen is
gepraat, verschillen ook niet significant van elkaar (de 16 meisjes met wie niet is gepraat
een 6.9, de 18 meisjes met wie wel is gepraat, een 6.5). Praten over haar toekomst in het
algemeen hangt negatief samen met de keuze van het betreffende meisje. Een mogelijke
verklaring kan zijn, dat in het toekomstbeeld van meisjes in het algemeen natuurkunde en
techniek doorgaans een ondergeschikte rol spelen en wanneer de docent hierin met het
meisje meegaat, zou dat haar voornemen kunnen bevestigen om natuurkunde te laten vallen.

Het (eventueel) ingrijpen door de docent als een leerling een minder gewenste keuze zou
maken, hangt niet significant samen met de keuze voor natuurkunde door meisjes.
Na-plus docenten zijn positiever dan de Na-min docenten over het belang van natuurkunde
voor hun leerlingen, in het bijzonder voor de jongens. Er is sprake van eenzelfde patroon
van positieve aandacht voor jongens onder Na-plus docenten in het aandacht besteden aan
de natuurkundige interesse van jongens, het jongens de gelegenheid geven om opmerkingen
en ideeën aan de klas te laten horen en de keuzeadvisering. 
Er is voor het overige geen sprake van significante correlaties tussen de keuze voor
natuurkunde door meisjes en de mate waarin een docent natuurkunde belangrijk vindt voor
meisjes.

Leerlingen aanmoedigen in de interesse voor een natuurwetenschappelijke of technische
vervolgopleiding of beroep gebeurde zelden en dit vertoont geen significant verband met de
keuze voor natuurkunde door meisjes.
Na-plus docenten tenslotte, waren significant minder vaak dan de overige docenten van
mening dat de meisjes wisten voor welke vervolgopleidingen natuurkunde verplicht is. 
Het onder de aandacht gebracht hebben van de consequenties van het al dan niet kiezen van
natuurkunde vertoont geen significant verbanden met de keuze door meisjes. Dit zou
kunnen worden verklaard, doordat het onder de aandacht brengen van de consequenties
zowel positief als negatief kan uitpakken voor de keuze.

6.6 Samenvatting en discussie

Het antwoord op onderzoeksvraag 3: “ In hoeverre kunnen aangetroffen gewenste
uitkomsten worden gerelateerd aan de mate waarin het onderwijs in de natuurkunde voldoet
aan de Ideal State?” , wordt in het licht van bovengenoemde bevindingen:
a. Probleembewust handelen in de vakdidactische aanpak is in de onderzochte groep niet
 significant gerelateerd aan het meer of minder kiezen voor natuurkunde door meisjes,
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 behalve in Na-plus klassen inzake de sterkere nadruk op nut ten opzichte van
 natuurkunde leuk vinden wanneer meisjes natuurkunde minder nuttig, respectievelijk
 leuk zouden vinden dan jongens.
b. De keuze voor natuurkunde door meisjes is eveneens niet in significante mate
 gerelateerd aan enige groepsgerichte strategie voor ontstereotypering, gelijke
 behandeling en rekening houden met verschillen.
c. Er is soms zelfs sprake van een zeer zwakke negatieve samenhang tussen probleem-

bewust handelen en de keuze voor natuurkunde door meisjes, tegengesteld aan de
 verwachting. In de Ideal State wordt beredeneerd, dat probleembewust handelen nodig
 is om tegenwicht te bieden aan bestaande seksestereotypering in de cultuur en gevolgen
 van voorgaande seksestereotypering voor de deelneming aan natuurkunde door meisjes
 ongedaan te maken. Mogelijk wordt het probleembewust handelen van docenten
 natuurkunde niet zozeer ‘getriggerd’  door algemeen maatschappelijke toestanden, maar
 meer door problemen die in de eigen klassen aan de orde zijn, vandaar wellicht de
 waargenomen lichte maar weinig substantiële negatieve samenhangen met de keuze voor
 natuurkunde door meisjes.
d. In klassen waar veel meisjes natuurkunde hebben gekozen, dacht de docent positiever
 over de capaciteiten van alle leerlingen in de klas voor natuurkunde, inclusief de meisjes.

Vooral het niet-stereotiep toeschrijven van goede prestaties vertoont een positieve
 relatie met de keuze voor natuurkunde door meisjes.
e. De kiezers onder de voldoende en hoog presterende meisjes werden vóór hun keuze als
 veel geïnteresseerder waargenomen dan de voldoende en hoog presterende meisjes die
 uiteindelijk geen natuurkunde kozen. Voor jongens is er geen verschil tussen kiezers en
 niet-kiezers in de waarneming door de docent van hun geïnteresseerdheid.
f. Meisjes hebben vaker natuurkunde gekozen in klassen waarin de aandacht van de docent
 vooral gericht was op het ingaan op de interesse van leerlingen, ook al waren dat in de
 eerste plaats jongens.
g. Minder individuele keuzebegeleiding van meisjes (en jongens) door de docent natuur-

kunde is gerelateerd aan hogere keuzepercentages onder meisjes. Echter, wanneer
 individuele keuzebegeleiding plaatsvond, hangt de nadruk leggen op opleidingen en
 beroepen waar natuurkunde voor nodig is positief samen met de keuze door meisjes
 en de nadruk leggen op toekomstplannen in het algemeen negatief.

Er is geen samenhang van enige betekenis tussen ontstereotypering in de vakdidactische
aanpak en de keuze voor natuurkunde door meisjes. Het verband is soms zelfs (zeer zwak)
negatief, tegengesteld aan de verwachting. Mogelijk handelen docenten waar de problemen
het grootst zijn, probleembewuster dan docenten waar de problemen minder groot zijn.
Echter, omdat zelfs in klassen waar relatief veel meisjes natuurkunde hebben gekozen (de
Na-plus klassen) nog steeds sprake was van grote sekseverschillen in de keuze voor
natuurkunde, moest elk verband tussen de keuze voor natuurkunde door meisjes en
pogingen om het vak van zijn seksestereotiepe imago te ontdoen, wel zwak zijn. Bovendien
kwamen vergaande ‘ontstereotyperende’  maatregelen als het voor de klas halen van
beroepsbeoefenaren, niet voor onder de onderzochte docenten. Juist van deze activiteiten is
echter bekend, dat zij meisjes die nog twijfelen over de streep kunnen trekken (Kelly,
Whyte & Smail, 1984; Alting, 1999), maar de onderzochte docenten beperkten zich tot de
wat vrijblijvender maatregelen, zoals het ophangen van posters en het maken van
ontstereotyperende opmerkingen. Klassen met een roldoorbrekend keuzepatroon, waarin
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beduidend meer meisjes dan jongens natuurkunde kiezen, waren er in het onderhavige
onderzoek niet en ook dat maakt het moeilijk om uitspraken te doen over effecten van het
tegengaan van het stereotiepe imago van natuurkunde en techniek. 

Er moet worden geconcludeerd, dat vanwege het gebrek aan variatie in docentgedrag en het
niet voorkomen van klassen met een ‘ roldoorbrekend’  keuzepatroon, het ‘werkelijke’  effect
van ontstereotypering in de vakdidactische aanpak in het onderhavige onderzoek niet kon
worden bepaald.

Het rekening houden met sekseverschillen in de vakdidactische aanpak vertoont een
significant en relatief sterk verband dat tegengesteld is aan de verwachting, namelijk dat het
behandelen van het onder meisjes door docenten en in de literatuur onpopulair geachte
leerstofonderdeel ‘Elektriciteit en Magnetisme’  samenhangt met hogere keuzepercentages
onder meisjes. Met uitzondering van het onderdeel ‘Aggregatietoestanden’  (vaste stoffen,
vloeistoffen en gassen) zijn de relaties tussen de aan de overige leerstofonderdelen bestede
tijd en de keuze voor natuurkunde door meisjes niet significant. Bij ‘Elektriciteit en
Magnetisme’  gaat het er in verband met de keuze door meisjes vooral om, of het onderwerp
al dan niet behandeld is. Bij ‘Aggregatietoestanden’  gaat het om de hoeveelheid tijd die aan
het onderwerp is besteed, aangezien bijna alle docenten het onderwerp hebben behandeld.
Mogelijk moet het onpopulair zijn van ‘Elektriciteit en Magnetisme’  onder meisjes wat
worden genuanceerd. Het onderwerp wordt weliswaar weinig aantrekkelijk gevonden onder
meisjes in de hogere leerjaren waarin het doorgaans aan de orde komt, vanwege de abstracte
leerstof, moeilijke berekeningen en geringere buitenschoolse ervaring die de leerstof voor
meisjes begrijpelijker kan maken, maar dat hoeft nog niet te betekenen dat dat ook voor
meisjes in het tweede leerjaar MAVO geldt. Het feit dat sommige docenten in MAVO-2
ook ‘Elektriciteit en Magnetisme’  behandelden, zou ook kunnen wijzen op een brede
benadering van de natuurkunde in dat leerjaar, met mogelijk een voorkeur voor het geven
van een inleidend overzicht van wat er allemaal onder de noemer ‘natuurkunde’  valt, in
plaats van een diepgaande behandeling van een beperkt aantal leerstofonderdelen. Op
inleidend niveau biedt ‘Elektriciteit en Magnetisme’  ook veel gelegenheid om aan te sluiten
bij de leefwereld van zowel meisjes als jongens en ingewikkelde formules en berekeningen
kwamen in MAVO-2 doorgaans nog niet aan bod in de natuurkundeles.
‘Aggregatietoestanden’  daarentegen wordt conceptueel gezien al snel erg abstract.
Eventuele voorbeelden uit de leefwereld voor dat onderwerp zijn moeilijker te vinden dan
voor ‘Elektriciteit en magnetisme’  en ze spreken leerlingen mogelijk minder aan dan
voorbeelden rond ‘Elektriciteit en Magnetisme’ . Docenten die ‘Aggregatietoestanden’  wat
minder uitgebreid behandelen ten gunste van ‘Elektriciteit en Magnetisme’  zouden om die
reden positievere resultaten bij meisjes en jongens kunnen boeken inzake attitude, prestaties
en keuze. We bevinden ons met bovengenoemde verklaring al op het terrein van de
leerlinggerichte leeromgeving, waarvan verondersteld wordt dat een gevarieerd aanbod en
het rekening houden met wat leerlingen qua abstractieniveau aankunnen, positief uitwerkt
voor alle leerlingen, zowel meisjes als jongens (zie ook hoofdstukken 2 en 7).

Gelijke behandeling in de vakdidactische aanpak, door afwisselend en in gelijke mate aan
de orde stellen van leerstof die voor jongens en meisjes aantrekkelijk is, was in de onder-
zochte groep niet mogelijk aangezien de docenten van de meerderheid van de leerstofonder-
delen meenden dat jongens die leuker, gemakkelijker en/of nuttiger vonden dan meisjes.
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De lesactiviteiten die in de ogen van de docenten meer problemen opleverden voor meisjes
dan voor jongens, zijn leerlingproeven en in iets mindere mate opgaven maken. Docenten
verschilden echter te weinig van elkaar wat betreft het gebruik van lesactiviteiten dat er
uitspraken kunnen worden gedaan over eventuele relaties van lesactiviteiten met de keuze
voor natuurkunde door meisjes.

Evenals voor de vakdidactische strategieën het geval is, zijn er ook voor de groepsgerichte
onderwijsstrategieën doorgaans geen significante en relevante verbanden met de keuze voor
natuurkunde door meisjes. Waar sprake is van significante verbanden, zijn die zeer zwak en
volgen die het eerder geconstateerde patroon dat probleembewust handelen vooral
samenhangt met een geringere keuze voor natuurkunde door meisjes, hetgeen tegengesteld
is aan de aanvankelijke verwachting. Dit is het geval bij de schaal ‘Gelijke behandeling’  en
het antwoord op de vraag of leerlingen in naar sekse gescheiden groepen werken.
Docenten in klassen waar relatief weinig meisjes natuurkunde hebben gekozen, stonden
mogelijk wat meer stil bij de vraag: “Behandel ik meisjes en jongens wel gelijk?”  dan
docenten waar het probleem minder groot is. 
Het werken in naar sekse gescheiden groepjes wordt in de literatuur vaak als remedie
genoemd om zelfvertrouwen ondermijnende seksestereotiepe interacties tussen meisjes en
jongens tegen te gaan, maar ook is in ander onderzoek opgemerkt dat leerlingen vaak zelf al
de voorkeur geven aan het werken in homogene groepjes. Soms zou dit laatste juist
negatieve effecten kunnen hebben voor meisjes, vooral wanneer ze de gelegenheid te baat
nemen om zich te onttrekken aan het onderwijs (Smail, 1984).

Gemiddeld schatten docenten de werkelijke capaciteiten van een leerling in relatie tot het
meest recente proefwerkcijfer enigszins seksestereotiep in. Zij lieten zich bij hun oordeel
sterk leiden door het verschil tussen de incidentele (meest recente proefwerk) en de
voorafgaande (gemiddeld rapportcijfer) prestaties, zowel voor meisjes als voor jongens.
Een meisje moest ten opzichte van haar voorgaande rapportcijfers echter wel significant
slechter presteren op het proefwerk dan een jongen, wilde de docent van mening zijn dat
haar werkelijke capaciteiten beter waren dan haar proefwerkcijfer aangaf. Hierin zou de
seksestereotiepe verwachting een rol kunnen spelen, dat meisjes eerder ‘aan hun plafond’
zitten dan jongens (Alting, 1984), dat wil zeggen dat meisjes hun prestaties vooral aan hard
werken en niet aan ‘ inzicht’  te danken hebben en dat een teruggang in prestaties bij
natuurkunde voor meisjes daarom meer in de lijn der verwachtingen ligt dan voor jongens.
In Na-plus klassen hadden de docenten een positiever beeld van de capaciteiten van hun
leerlingen, meisjes en jongens, dan in Na-min klassen.

Het globale patroon van attributies door de onderzochte docenten kan worden geïnter-
preteerd als: Bij meisjes ligt falen meer in de lijn der verwachtingen en bij jongens succes.
Dit heeft in de praktijk vaak tot gevolg dat bij een slecht resultaat van een meisje geen actie
ondernomen wordt (“Ze kan het toch niet” ) en dat een jongen wordt aangespoord om zich
meer in te zetten (“Hij moet harder werken, dan presteert hij wel.” ). Bij een goed resultaat
van een meisje wordt zij niet aangemoedigd het vak te kiezen (“Ze zit aan haar plafond, als
het echt moeilijk wordt moeten we maar afwachten of ze nog mee kan komen”) en zelfs bij
een matig resultaat van een jongen wordt het vanzelfsprekend geacht dat hij natuurkunde
kiest. 
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Het attributiepatroon van de Na-min docenten is het meest seksestereotiep, dat van de
Na-plus docenten het minst.

De attributie die er in verband met de keuze voor natuurkunde door meisjes het meeste toe
doet, is het toekennen van een goede prestatie van een meisje aan een goed begrip van
natuurkunde. Naarmate er procentueel in een klas meer meisjes natuurkunde hebben
gekozen, hielden de onderzochte docenten er minder seksestereotiepe attributies van goede
prestaties van meisjes op na. Wanneer een goede prestatie van een meisje door haar docent
aan een goed begrip van natuurkunde werd toegeschreven, is de kans significant groter dat
het betreffende meisje natuurkunde heeft gekozen dan wanneer haar docent de goede
prestatie aan iets anders had toegeschreven. 

De gegevens in dit onderzoek betreffen een momentopname, dus het is moeilijk om na te
gaan wat in het geval van attributies oorzaak en gevolg is. Het lijkt wel aannemelijk, dat
wanneer een meisje een goede prestatie levert, het voor haar motivatie en zelfvertrouwen
beter is wanneer haar docent denkt dat dit vooral aan haar capaciteiten ligt en niet aan geluk
hebben, ijver of een gemakkelijk proefwerk. In de literatuur wordt vaak gesproken van een
zichzelf versterkend proces en zichzelf waarmakende verwachtingen, maar dit laat onverlet
dat in de docent-leerlingrelatie het de docent is, die aangeeft wat een bepaalde prestatie
‘waard’  is. 

In een praktijk van keuzeadvisering waarin interesse een belangrijke rol speelt om een vak
aan of af te raden, (“het moet je interesseren”), is het opmerkelijk dat de (toekomstige)
kiezers onder de meisjes als veel geïnteresseerder werden waargenomen dan de niet-kiezers,
terwijl het voor de jongens nauwelijks een verschil maakt. Binnen alle drie prestatie-
condities voor het meest recente proefwerk (falen, voldoende, succes), werden de meisjes
als beduidend minder geïnteresseerd waargenomen dan de jongens. Zelfs de kiezers onder
de meisjes werden binnen elke conditie gemiddeld als minder geïnteresseerd waargenomen
dan de niet-kiezers onder de jongens. Van jongens wordt kennelijk altijd verondersteld dat
zij geïnteresseerd zijn in natuurkunde, ongeacht hun uiteindelijke keuze. Men kan zich
afvragen wat oorzaak en gevolg is: Kiest een meisje natuurkunde omdat de docent haar als
geïnteresseerd waarneemt en dienovereenkomstig aanmoedigt, of gedragen de uiteindelijke
kiezers onder de meisjes zich beduidend anders dan de uiteindelijke niet-kiezers, terwijl dat
voor de jongens niet het geval is? De drie beweringen die in de onderhavige studie de
schaal ‘ interesse’  vormen, betreffen niet alleen interesse als een intrapsychisch kenmerk of
attitude, maar ook het tonen van die interesse, dat wil zeggen waarneembaar gedrag. Ze
luiden: “Steekt de vinger op wanneer u een vraag stelt aan de klas’ , “ Interesseert zich voor
natuurkunde” , “Durft met eigen ideeën te komen op natuurkundig gebied”  en “ Is
geïnteresseerd in een technisch/natuurwetenschappelijk beroep” . Meisjes, ook al zijn ze in
principe geïnteresseerd in natuurkunde, laten dit in een klassesituatie met jongens gemid-
deld minder blijken door een vinger op te steken of een idee te opperen, vanwege mogelijk
negatief commentaar van de jongens, en/of omdat zulk gedrag van een meisje niet wordt
verwacht. De doorsnee docent zou dit echter op kunnen vatten als een gebrek aan interesse.

De bevinding dat docenten gemiddeld meer aan jongens de ruimte gaven om opmerkingen
en ideeën aan de klas te laten horen, heeft zeer waarschijnlijk te maken met het feit dat in
het algemeen jongens in natuurkundelessen vaker het initiatief nemen dan meisjes. Op het
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eerste oog zou men verwachten dat in de Na-plus klassen minder onderscheid naar sekse
zou worden gemaakt wat betreft het ‘ ruimte geven, etc.’  dan in Na-min klassen, maar er
werd juist meer onderscheid naar sekse gemaakt. Dit komt omdat Na-plus docenten niet
afwijken van de groep docenten als geheel wat betreft het ruimte geven aan meisjes, maar
wel wat betreft het ruimte geven aan jongens. Zij gaven de jongens nog meer de ruimte dan
de overige docenten, vandaar het sterkere onderscheid naar sekse. Uit de gegevens over de
aandacht die de docenten vooral aan leerlingen besteedden, blijkt dat in Na-plus klassen
meer in is gegaan op de interesse van leerlingen, vooral jongens, in plaats van aan gedrags-
verbetering en het vergroten van het zelfvertrouwen. 

We zien een steeds terugkerend patroon, dat het vooral om de interesse van de jongens gaat.
Mogelijk is er sprake van een gunstiger klasklimaat in dergelijke klassen, dat meer gericht is
op het leren van natuurkunde dan op het corrigeren van het gedrag van leerlingen. Een
dergelijk klasklimaat zou (vooral) voor (de keuze door) meisjes belangrijk kunnen zijn en
het antwoord op de vraag of meisjes binnen dat klasklimaat precies dezelfde behandeling
krijgen als jongens zou dan van ondergeschikt belang zijn. Die behandeling is immers ook
afhankelijk van het gedrag van de leerling zelf en meisjes zijn doorgaans minder geneigd
zich klassikaal te manifesteren dan jongens met eigen meningen en ideeën op natuurkundig
gebied. We mogen wellicht veronderstellen, dat zolang het minder opvallende gedrag van
meisjes niet wordt geïnterpreteerd als gebrek aan interesse en/of capaciteiten, minder
expliciete aandacht voor meisjes niet nadelig hoeft uit te pakken. Uit de analyses van de
onderzochte groep blijkt ook, dat in klassen waar veel meisjes natuurkunde hebben
gekozen, de docent er een positiever en minder sekestereotiep beeld van de prestaties van
leerlingen op nahield dan in klassen waar zeer weinig meisjes natuurkunde hebben gekozen.

De docenten maakten geen onderscheid naar sekse in de keuzeadvisering: Bij een bepaald
rapportcijfer kregen meisjes en jongens gemiddeld hetzelfde advies. Na-plus docenten
adviseerden de goed presterende meisjes en jongens in het algemeen, positiever dan Na-min
docenten. 

Er is maar met weinig leerlingen gepraat over de keuze voor natuurkunde en Na-plus
docenten deden dat significant nog minder vaak dan de overige docenten. Als er met
leerlingen over hun keuze is gepraat, hangt een gesprek voor opleidingen en beroepen
positief samen met de keuze van het meisje met wie het gesprek is gevoerd en een gesprek
over toekomstplannen in het algemeen, negatief. Een mogelijke verklaring kan zijn, dat in
het algemene toekomstbeeld van meisjes natuurkunde en techniek doorgaans een onder-
geschikte rol spelen en wanneer de docent hierin met het meisje meegaat, bevestigt dat het
meisje in haar voornemen om natuurkunde te laten vallen. 

Het (eventueel) ingrijpen door de docent wanneer een leerling een minder gewenste keuze
zou maken, hangt niet significant samen met de keuze voor natuurkunde door meisjes,
waarschijnlijk omdat ingrijpen zowel een positieve als negatieve invloed kan hebben.
De Na-plus docenten waren positiever dan de Na-min docenten over het belang van
natuurkunde voor hun leerlingen, in het bijzonder voor de jongens. Dit patroon zijn we
eerder tegengekomen in verband met het aandacht besteden aan de natuurkundige interesse
van jongens, het jongens de gelegenheid geven om opmerkingen en ideeën aan de klas te
laten horen en de keuzeadvisering. 
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Er zijn voor het overige geen significante correlaties tussen de keuze voor natuurkunde door
meisjes en de mate waarin een docent natuurkunde belangrijk vindt voor meisjes.

Na-plus docenten waren minder negatief over de mogelijke interesse van een meisje voor
een natuurwetenschappelijke of technische vervolgopleiding of beroep dan Na-min
docenten en de leerlingen (meisjes en jongens) van wie de docent meende dat zij
geïnteresseerd waren, hebben significant vaker natuurkunde gekozen dan de leerlingen van
wie de docent niet dacht dat zij geïnteresseerd waren.
Leerlingen aanmoedigen in de interesse voor een natuurwetenschappelijke of technische
vervolgopleiding of beroep gebeurde zelden en het vertoont geen significant verband met de
keuze voor natuurkunde door meisjes.

Na-plus docenten tenslotte, waren significant minder vaak dan de overige docenten van
mening dat meisjes wisten voor welke vervolgopleidingen natuurkunde verplicht is.
Gecombineerd met het eerder gevonden gegeven dat Na-plus docenten vaker dan Na-min
docenten er iets aan zouden doen wanneer meisjes bepaalde leerstof minder nuttig zouden
vinden dan jongens, zou men kunnen concluderen dat Na-plus docenten een realistischer
beeld hadden van de geïnformeerdheid van hun leerlingen over de eisen aan het vakken-
pakket voor vervolgopleidingen.
Het onder de aandacht gebracht hebben van de consequenties van het al dan niet kiezen van
natuurkunde laat geen significante verbanden zien met de keuze door meisjes. Dit zou
kunnen worden verklaard, doordat het onder de aandacht brengen van de consequenties
zowel positief als negatief kan uitpakken voor de keuze.

Het geheel overziend kan worden vastgesteld, dat de keuze voor natuurkunde door meisjes
positief samenhangt met een leerstofaanbod waarin ‘Elektriciteit en Magnetisme’
opgenomen is en ‘Aggregatietoestanden’  minder uitgebreid wordt behandeld, een positiever
en minder seksestereotyperende inschatting van goede prestaties van meisjes, minder
individuele keuzebegeleiding van meisjes (en jongens) door de docent natuurkunde, maar
wanneer dat gebeurt, meer nadruk leggen op opleidingen en beroepen waar natuurkunde
voor nodig is en minder op de toekomstplannen van de leerling in het algemeen, en tot slot
meer ingaan op de interesse van jongens, in plaats van ongewenst gedrag corrigeren en de
motivatie verbeteren.
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Hoofdstuk 7
De leer lingger ichtheid van de leeromgeving, de beleving van natuurkunde en de
relatie van leer lingger ichtheid en beleving met de keuze voor  natuurkunde door
meisjes

De kenmerken van een leerlinggerichte leeromgeving komen tot uiting in wat en hoe er
wordt onderwezen, ofwel het operationeel curriculum en in de manier waarop docent en
leerlingen met elkaar omgaan, ofwel het klasklimaat. In dit hoofdstuk worden in paragraaf
7.1 de onderzoeksvragen herhaald. Paragraaf 7.2 behandelt de relatie tussen de
leerlinggerichtheid van het klasklimaat en de keuze voor natuurkunde door meisjes. In
paragraaf komt 7.3 de relatie tussen de leerlinggerichtheid van het curriculum en de keuze
voor natuurkunde door meisjes aan de orde. Paragraaf 7.4 beschouwt de relatie tussen de
beleving van natuurkunde en de natuurkundelessen met de keuze voor natuurkunde,
waarna in paragraaf 7.5 de relatie tussen de beleving van het vak en kenmerken van de
docent, de leeromgeving en de leerlingen worden onderzocht. In paragraaf 7.6 volgen de
gegevens van de leerlingen over het al dan niet kiezen van natuurkunde en daarmee
samenhangende zaken. Tot slot bevat  paragraaf 7.7 een samenvatting en discussie.

7.1 Inleiding

De onderzoeksvragen voor dit hoofdstuk zijn dezelfde als die in hoofdstuk 6, namelijk:
2. “ In hoeverre voldoet het bestaande onderwijs in de natuurkunde aan de Ideal State
   kenmerken?”
3. “Hoe sterk hangen de keuze voor natuurkunde (of een andere uitkomst) samen met
   endogene kenmerken van de docent, de leeromgeving en de leerlingen?”
4. “ In hoeverre kunnen aangetroffen gewenste uitkomsten worden gerelateerd aan de mate
   waarin het onderwijs in de natuurkunde voldoet aan de Ideal State?”

Voor onderzoeksvraag 3 is de uitwerking hetzelfde als in hoofdstukken 5 en 6, namelijk:
3a.“ Wat onderscheidt de, met betrekking tot de keuze voor natuurkunde door meisjes,
 meest en minst succesvolle klassen van elkaar?”  
3b “ Wat is de samenhang van een bepaald kenmerk met het percentage kiezers voor
 natuurkunde onder de meisjes in een klas?”
3c.“ In hoeverre hangt het al dan niet kiezen van natuurkunde door een meisje samen met
 de mate waarin een bepaald kenmerk voor haar van toepassing is (geweest)?”   

Op onderzoeksvraag 4 wordt ingegaan aan de hand van de bevindingen voor vraag 3.

In de Ideal State zijn de aanbevelingen gerangschikt onder de noemers ‘Klasklimaat’  en
‘Operationeel Curriculum’  (figuur 7.1). Het klasklimaat zou niet-competitief,
geïndividualiseerd, gestructureerd (ordelijk) en esthetisch moeten zijn. Het operationeel
curriculum zou ook geïndividualiseerd moeten zijn, door middel van niveau- en
tempodifferentiatie en variatie naar inhoud en contexten. Het operationeel curriculum zou
tot slot duidelijk gestructureerd moeten zijn.
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zie besprekingqon.v.t.
Operationeel
Curriculum

n.v.t.pnmKlasklimaat

Niet Esthetisch
Gebrek aan
StructuurUniformiteitCompetitiviteit

          Probleem:
Aanpak
docent m.b.t.:

Tabel 7-1 
Schema van aanbevelingen voor een leerlinggerichte leeromgeving

In het onderzoeksmodel in hoofdstuk 3 is verondersteld, dat het klasklimaat en het
operationeel curriculum de uiteindelijke keuze beïnvloeden via hun invloed op de attitude
van de leerlingen tegenover (de keuze voor) natuurkunde en op hun academisch zelfbeeld. 

7.1.1 Analyses op leer ling- en klasniveau
In dit hoofdstuk wordt om te beginnen weer de directe invloed van de leeromgeving op de
uiteindelijke keuze onderzocht, om zo de meest relevante voorspellers van de keuze voor
natuurkunde door meisjes op te kunnen sporen. Bij de analyses deed zich de vraag voor,
welke maat moest worden gehanteerd voor de meting van het klasklimaat en het curriculum
onder leerlingen: De individuele waarnemingen of de over de klas geaggregeerde,
‘gemiddelde’  waarnemingen? 
Conceptueel gezien zou kunnen worden beargumenteerd, dat de geaggregeerde waarne-
mingen van het klasklimaat en het curriculum de voorkeur verdienen, aangezien het gaat om
eigenschappen van ‘de klas’ , die worden gemeten door het gemiddelde te nemen van de
individuele scores van leerlingen op een klasklimaat- of curriculumschaal. Dit is zeker het
geval voor het voorspellen van uitkomsten op geaggregeerd niveau, zoals bijvoorbeeld het
percentage kiezers voor natuurkunde onder de meisjes in een klas. De gemiddelde score zou
men, in navolging van Brekelmans (1989), kunnen opvatten als een herhaalde meting van
een klaskenmerk, dat de ‘werkelijke’  waarde van dat klaskenmerk zo goed mogelijk
benadert. Wierstra et al. (1986) beargumenteren op grond van hun gegevens dat de invloed
van leeromgevingsvariabelen op individuele uitkomsten wordt gemedieerd door de
waarneming van de leeromgeving door het individu en dat daarom de individuele
waarneming als voorspeller van uitkomsten op leerlingniveau de voorkeur verdient.
Individuele waarnemingen correleren sterker met uitkomsten op individueel niveau dan
geaggregeerde waarnemingen. Deze visie ligt ook ten grondslag aan het model van Eccles,
die eveneens stelt dat de invloed van kenmerken van de sociale omgeving en van ervaringen
in het verleden op de keuze voor een vak of beroep, worden gemedieerd door de
waarneming en interpretatie door het individu van die omgeving en ervaringen. In het
onderhavige onderzoek is echter ook sprake van belangrijke kenmerken van de
leeromgeving die niet via de waarneming van de leerling zijn gemeten, bijvoorbeeld het
leerboek, of kenmerken die via de waarneming van de docent zijn gemeten.

In de analyses die in dit hoofdstuk worden beschreven, zijn in eerste instantie de gemid-
delden berekend van de scores voor docenten en voor meisjes en jongens individueel. Om
het verband tussen kenmerken van de leeromgeving en de keuze voor natuurkunde door
meisjes te onderzoeken, is de uit de vorige hoofdstukken bekende drievoudige aanpak
gehanteerd:
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a. Om een eerste idee te krijgen van mogelijk relevante kenmerken zijn de met betrekking
 tot de keuze door meisjes meest (Na-plus) en minst (Na-min) succesvolle klassen met
 elkaar vergeleken, zoals dat ook in voorgaande hoofdstukken is gebeurd . Voor de
 vergelijking tussen Na-min en Na-plus klassen op het voorkomen van een kenmerk, zijn
 de gemiddelden van de individuele scores voor meisjes en jongens voor dat kenmerk,
 van de over de klas geaggregeerde scores voor meisjes (en waar van belang, jongens) en
 van de docentscores berekend. 
b. Wanneer uitsluitend de extreme klassen vergeleken worden, wordt de helft van de
 gegevens niet gebruikt. Om een nauwkeuriger beeld te krijgen van de verbanden tussen
 kenmerken van de leeromgeving en de keuze voor natuurkunde, zijn ook analyses ook
 uitgevoerd op de gegevens van alle klassen. Het verband tussen het percentage kiezers
 onder de meisjes in een klas en een kenmerk van het klasklimaat of het curriculum is
 berekend door de correlatie tussen genoemd keuzepercentage met de over de klas
 geaggregeerde score voor meisjes, respectievelijk de score voor docenten te berekenen. 

Waar dat op grond van de resultaten voor Na-min en Na-plus klassen relevant is, is ook
 het verband met het keuzepercentage onder meisjes met de over de klas geaggregeerde
 scores voor jongens onderzocht.
c. In de analyses onder a.) en b.) worden klassen met elkaar vergeleken. We vergelijken
 daarnaast ook leerlingen met elkaar, in ons geval de niet-kiezers en de kiezers onder de
 meisjes. Elke leerling heeft voor een bepaald klasklimaat- of curriculumkenmerk drie
 scores, te weten een ‘eigen’  score, een over de (meisjes/jongens in een) klas
 geaggregeerde score en een docentscore. De vergelijking tussen kiezers en niet-kiezers is
 dan ook op drie manieren gemaakt, door het gemiddelde over beide groepen te
 berekenen van de individuele scores, van de geaggregeerde scores op de klasklimaat- en
 curriculumschalen en tot slot van de docentscores.

7.2 De leer lingger ichtheid van het klasklimaat en de keuze voor  natuurkunde door
 meisjes 

In de Ideal State wordt het klasklimaat verondersteld leerlinggerichter te zijn, naarmate het
minder competitief is, meer geïndividualiseerd en meer gestructureerd. De mate van compe-
titie is gemeten door middel van de schaal ‘Competitie’ , de mate van rekening houden met
individuen door de schaal ‘Personalisering’  en de gestructureerdheid door middel van de
schalen ‘Duidelijke regels’ , ‘Betrokkenheid’  en ‘Gemak-klimaat’ . 
In tabel 7-1staan de scores op elk van de vijf schalen voor het klasklimaat weergegeven
voor respectievelijk alle klassen (docenten, meisjes en jongens individueel), de meisjes
(geaggregeerd) in Na-min en Na-plus klassen en de docenten van Na-min en Na-plus
klassen. Waar dit relevant kan zijn, zijn ook de geaggregeerde scores voor jongens cursief
weergegeven onder die voor meisjes. De scoring is zodanig, dat ‘0’  betekent, dat het minst
aan het kenmerk wordt voldaan en ‘3’ , dat het meest aan het kenmerk wordt voldaan.
Bovendien betekent een score lager dan 1.5, dat er ‘ in negatieve zin’  aan het kenmerk wordt
voldaan, bijvoorbeeld de score van 1.29 op ‘Betrokkenheid’  voor meisjes (kolom ‘Alle
klassen) betekent, dat gemiddeld genomen de meisjes in lichte mate vonden dat leerlingen
in hun klas niet serieus meededen in de les. Jongens waren op dat punt met een gemiddelde
score van 1.46 zo goed als neutraal en docenten vonden gemiddeld genomen, met een score
van 2.0, dat hun leerlingen wel enigermate betrokken waren bij de les. 
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7.2.1 De mate waar in het klasklimaat aan de Ideal State voldoet
Als antwoord op onderzoeksvraag 2: “ In hoeverre voldoet het bestaande onderwijs in de
natuurkunde aan de Ideal State kenmerken?” , kan uit tabel 7-1 worden geconcludeerd, dat
in de waarneming van meisjes er gemiddeld genomen in lichte mate werd voldaan aan de
kenmerken ‘Personalisering’ , een aspect van ‘Rekening houden met individuen’  en
‘Duidelijke regels’ , een aspect van ‘Structuur’ . Met een gemiddelde score van 1.58 op
‘Gemak’ , een aspect van ‘Structuur’ , uitten de meisjes zich tamelijk neutraal over de vraag
in hoeverre leerlingen in hun klas natuurkunde moeilijk of gemakkelijk vonden. Meisjes
uitten zich gemiddeld in lichte mate negatief over de mate van competitie in hun klas en ook
in lichte mate negatief over ‘Betrokkenheid’ , een aspect van ‘Structuur’ . In de discussie aan
het einde van dit hoofdstuk zal worden beargumenteerd, dat de operationalisering van de
schaal ‘Competitie’  mogelijk tot gevolg heeft, dat die meer een vorm van betrokkenheid
(van sommige leerlingen) bij de les meet, dan daadwerkelijk negatief vergelijkende
competitie in de zin van zich afzetten tegen andere leerlingen. Ook de schaal ‘Duidelijke
Regels’  meet niet wat er aanvankelijk mee werd bedoeld, namelijk niet de mate waarin de
regels voor leerlingen duidelijk zijn, maar de mate waarin de docent de nadruk legt op de
regels, hetgeen bijvoorbeeld bij ‘strenge’  docenten en/of ‘ lastige’  klassen het geval kan zijn.
Op dit punt wordt nog teruggekomen in de discussie.

Noot. Cursief weergegeven zijn de schaalscores voor jongens voor ‘Duidelijke regels’  en ‘Gemak’ .
Waarden �  onder ‘Alle klassen’  hebben betrekking op het verschil tussen meisjes en jongens in hun
waarneming van aspecten van het klasklimaat. 
De gemiddelde scores voor Na-min en Na-plus klassen onder ‘Meisjes’  betreffen de over meisjes
geaggregeerde kenmerken die vervolgens gemiddeld werden over alle 27 Na-min, respectievelijk 25
Na-plus klassen.
Schalen van 0 = klopt niet (voldoet het minst aan het kenmerk), tot 3 = klopt wel (voldoet het meest
aan het kenmerk). + p < .10. * p <  .05. ** p < .01*** p < .001, **** p < .0005.

25272527>1202>1220101N 
.35*1.861.71

.57****2.061.44.46***1.751.46.19****1.771.581.73Gemak-klimaat
.33*1.962.24

.25+2.522.77.171.872.03.10****2.121.962.76Duidelijke regels

.24+2.061.84.111.351.27.13****1.461.292.00Betrokkenheid

.031.761.79.091.191.25.22****1.601.251.67Competitie

.152.452.33.071.841.79.12****1.991.852.39Personalisering

�Na+Na–�Na+Na–�JoMeDoc
DocentenMeisjes (geaggr.)Alle klassen

Tabel 7-1 
De gemiddelde scores op de schalen voor het klasklimaat, voor docenten, meisjes en
jongens in alle klassen, voor meisjes in Na-min en Na-plus klassen en voor docenten van
Na-min en Na-plus klassen

De onderzochte docenten waren in sterkere mate dan hun leerlingen van mening dat zij hun
leerlingen persoonlijk benaderden, dat hun leerlingen serieus bij de les betrokken waren en
dat zij wisten wat de regels waren. De scores van de docenten op ‘Gemak-klimaat’  en
‘Competitie’  komen overeen met die van de jongens, terwijl de meisjes in minder sterke
mate van mening waren dat de meeste leerlingen in hun klas natuurkunde gemakkelijk
vonden en dat er in hun klas (veel) leerlingen zaten die (altijd) de beste wilden zijn.
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Meisjes hebben op alle schalen significant lager gescoord dan jongens, in het bijzonder op
‘Competitie’  (maar die schaal meet niet wat de bedoeling is) en ‘Gemak-klimaat’ . Mogelijk
beschouwen leerlingen van dertien en veertien jaar bij het beantwoorden van vragen over
wat ‘de leerlingen’  in hun klas vinden of doen, vooral de leerlingen van hun eigen sekse als
referentiegroep en niet zozeer alle leerlingen. 

De conclusie luidt, dat er in de onderzochte klassen gemiddeld genomen niet echt sprake is
geweest van een ‘ Ideaal’  klasklimaat voor meisjes, in het bijzonder op het punt van de
betrokkenheid van de leerlingen bij de les. De interpretatie van de schalen ‘Duidelijke
regels’  en ‘Competitie’  wordt nog nader besproken voor daar verdere uitspraken over
worden gedaan.

7.2.2 Verschillen tussen Na-min en Na-plus klassen in klasklimaat
Het patroon in de gegevens onder ‘Meisjes (geaggregeerd)’  en ‘Docenten’  in de Na-min en
de Na-plus klassen ziet er hetzelfde uit. Dat wil zeggen, dat wanneer meisjes in Na-min
klassen een bepaald klimaatkenmerk meer of minder vertegenwoordigd vonden dan in
Na-plus klassen, dat ook geldt voor de docenten in de betreffende klassen. De enige
uitzondering wordt gevormd door de schaal ‘Competitie’ , maar het verschil tussen Na-min
en Na-plus klassen op ‘Competitie’  is voor zowel meisjes als docenten verwaarloosbaar
klein. Het enigszins tegenstrijdige patroon voor ‘Competitie’  wijst op een probleem met de
interpretatie van die schaal. In de literatuur over onderwijs en meisjes wordt vaak veronder-
steld dat competitie een negatief effect heeft op de deelneming van leerlingen in het
algemeen (Marshall & Weinstein, 1984) en van meisjes in het bijzonder (Ten Dam, Van
Eck & Volman, 1992, p. 323). Er zou echter in ons geval ook sprake kunnen zijn van een
positieve interpretatie, namelijk dat een hoge score op ‘Competitie’  wijst op een grote
betrokkenheid bij de les van een aantal leerlingen, die de docent willen laten weten dat zij
erg hun best doen voor natuurkunde, zonder dat zij daarmee de bedoeling hebben zich af te
zetten tegen andere leerlingen.

Als antwoord onderzoeksvraag 3a: “ Wat onderscheidt de, met betrekking tot de keuze voor
natuurkunde door meisjes, meest en minst succesvolle klassen van elkaar?”  kan op grond
van tabel 7-1 worden vastgesteld, dat Na-plus klassen het meest verschillen van Na-min
klassen in de waarneming door meisjes hoe gemakkelijk de leerlingen in die klassen
natuurkunde vonden. De waarneming door de jongens en docenten van het kenmerk
‘Gemak-klimaat’  laat hetzelfde beeld zien. Ook jongens en docenten vonden in de klassen
waar veel meisjes natuurkunde hebben gekozen, significant vaker dat leerlingen het vak
gemakkelijk vonden dan in klassen waar maar heel weinig of helemaal geen meisjes
natuurkunde hebben gekozen.
In de tweede plaats verschillen de extreme klassen van elkaar op het aspect ‘Duidelijke
regels’ . Dit aspect was, vooral volgens de docenten en in de geaggregeerde waarneming van
jongens, in Na-min klassen significant sterker vertegenwoordigd dan in Na-plus klassen. 
Na-plus docenten hebben op de schaal ‘Betrokkenheid’  (van de leerlingen bij de les), wat
hoger gescoord dan de Na-min docenten, het sterkst in de waarneming van de docenten zelf.
De gegevens voor meisjes (en ook voor jongens, niet weergegeven) laten echter geen
significant verschil zien tussen Na-min en Na-plus klassen op ‘Betrokkenheid’ .
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7.2.3 De samenhang van kenmerken van het klasklimaat met het percentage kiezers
    onder  de meisjes in een klas

In het voorgaande zijn de verschillen tussen Na-min en Na-plus klassen beschouwd in
waargenomen kenmerken van het klasklimaat. Zoals in paragraaf 5.1.1 is opgemerkt, is dit
een goede manier om een eerste inzicht te krijgen in voor de keuze mogelijk van belang
zijnde kenmerken, maar er wordt dan maar van de helft van de klassen de gegevens
gebruikt. Als volgende stap zijn dan ook de gegevens van alle klassen beschouwd. Omdat
zowel het percentage kiezers onder de meisjes in een klas als de geaggregeerde scores op de
klasklimaatschalen schaalwaarden zijn, is gebruik gemaakt van de Pearson correlatie-
coëfficiënt r om de sterkte van het verband tussen het percentage kiezers onder de meisjes
in een klas en het betreffende (geaggregeerde) klimaatkenmerk te berekenen. Op dezelfde
wijze is ook het verband tussen het percentage kiezers onder de meisjes in een klas en de
score van de docent op een klasklimaatschaal berekend. De berekeningen vonden dus steeds
plaats over 101 klassen , dan wel docenten. Ter bepaling van de significantie van de
verbanden is dezelfde vuistregel gehanteerd als in hoofdstukken 5 en 6. Omdat het op
klasniveau om relatief kleine aantallen gaat, wordt een verband significant geacht als de
sterkte (r, � , �  of Cramer’s V, al naar gelang van toepassing) ervan minstens 0.20 bedraagt
bij een p-waarde van hoogstens 0.10.

Er kan nu worden overgegaan tot de beantwoording van onderzoeksvraag 3b:“ Wat is de
samenhang van een bepaald kenmerk met het percentage kiezers voor natuurkunde onder
de meisjes in een klas?” , voor kenmerken van het klasklimaat.
De correlaties van de geaggregeerde scores van meisjes op de klimaatkenmerken met het
percentage meisjes dat natuurkunde heeft gekozen, bedragen voor ‘Personalisering’  r = .04
(niet significant), voor ‘Competitie’  -.07 (n.s.), voor ‘Betrokkenheid’  .09 (n.s.), voor
‘Duidelijke regels -.11 (n.s.) en voor ‘Gemak-klimaat’  .39 (p < .0005). Voor alle correlaties
is N = 101. De correlaties van de docentscores met het percentage meisjes dat natuurkunde
heeft gekozen, volgen wat het teken betreft, hetzelfde patroon als die voor meisjes: Voor
‘Personalisering’  r = .11 (n.s.), voor ‘Competitie’  .00 (n.s.), voor ‘Betrokkenheid’  .11 (n.s.),
voor ‘Duidelijke regels’  -.21 (p = .038) en voor ‘Gemak-klimaat’  .34 (p = .001). Voor alle
correlaties is N = 101. De over de klas geaggregeerde waarneming van de jongens van
‘Duidelijke regels’ , laat de sterkste correlatie zien met het percentage meisjes dat natuur-
kunde heeft gekozen: r = -.27 (N = 101, p = .006), in overeenstemming met wat eerder is
gevonden voor Na-min en Na-plus klassen.

7.2.4 Verschillen tussen kiezers en niet-kiezers onder  meisjes met het oog op
     kenmerken van het voor  hen geldende klasklimaat 

Na de analyses op klasniveau zijn de verschillen op individueel niveau onderzocht, tussen
kiezers en niet-kiezers in hun waarneming van het klasklimaat. Dit sluit aan bij
onderzoeksvraag 3c: “ In hoeverre hangt het al dan niet kiezen van natuurkunde door een
meisje samen met de mate waarin een bepaald kenmerk voor haar van toepassing is?”
Elke leerling heeft drie verschillende scores voor een kenmerk van het klasklimaat
gekregen, te weten: 
a. Een individuele score, die voor elke leerling in een klas in principe verschillend kan zijn.
 De individuele scores op de kenmerken van het klasklimaat voor kiezers en niet-kiezers
 zijn met elkaar vergeleken, hetgeen informatie opleverde over verschillen tussen beide
 groepen in hun waarneming van het klasklimaat.
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b. Een geaggregeerde score, die bestaat uit het gemiddelde over de individuele waar-
 nemingen van alle meisjes in een klas (in voorkomende gevallen beschouwen we ook
 de geaggregeerde score voor jongens), die voor elke leerling in een klas hetzelfde is. De
 geaggregeerde klimaatscores (over de meisjes per klas) voor kiezers en niet-kiezers zijn
 met elkaar vergeleken, hetgeen informatie verstrekte over de klimaateigenschappen van
 de klassen waarin de kiezers respectievelijk de niet-kiezers zaten.
c. Een docentscore, die ook voor alle leerlingen in een bepaalde klas hetzelfde is. Kiezers
 en niet-kiezers zijn met elkaar vergeleken op het punt van de waarneming van hun
 docent van kenmerken van het klasklimaat, hetgeen eveneens informatie gaf over de
 klimaateigenschappen van de klassen waarin kiezers en niet-kiezers zaten. Het betreft in
 dit geval echter de klimaatkenmerken zoals die door de docenten zijn waargenomen.

Omdat het bij de vergelijking tussen kiezers en niet-kiezers om grote aantallen leerlingen
gaat, meer dan 1000 meisjes, wordt een significantieniveau van .01 of lager gehanteerd, met
een sterkte van het verband tussen twee variabelen van minimaal .10.
De resultaten van de analyses van kiezers en niet-kiezers onder de meisjes zijn weergegeven
in tabel 7-2.

Noot. Cursief weergegeven is de � -waarde voor het kenmerk ‘Duidelijke Regels’  geaggregeerd over
de waarnemingen van jongens. + p < .10. * p <  .05. ** p < .01*** p < .001, **** p < .0005.

380663380663>371>656N (meisjes)
.19***1.851.65.21****1.661.54.20****1.721.50Gemak (klimaat)

.16****
.13****2.682.79.08**1.911.98.001.971.97Duidelijke Regels
.07*2.021.96.05+1.331.29.051.351.28Betrokkenheid
.011.671.68.031.241.26.031.271.22Competitie
.06+2.402.36.031.861.84.08*1.911.82Personalisering

�welniet�welniet�welniet

Kenmerk in 
waarneming docent

Kenmerk geaggre-
geerd over meisjesKenmerk individueel

Keuze � 

Tabel 7-2
Waarneming van het klasklimaat voor niet-kiezers en kiezers onder meisjes

De resultaten in tabel 7-2 bevestigen de eerdere bevindingen over het verband tussen
klasklimaat en keuze. De kiezers onder de meisjes waren vaker dan de niet-kiezers van
mening dat natuurkunde in hun klassen door de leerlingen relatief gemakkelijk werd
gevonden en kiezers zaten vaker dan niet-kiezers in klassen waar de docent en de meisjes
(geaggregeerde score) sterker van mening waren dat natuurkunde gemakkelijk werd
gevonden. De kiezers onder de meisjes waren even vaak van mening als de niet-kiezers, dat
hun docent duidelijke regels stelde, hoewel er op dit punt wel een verschil is wanneer het
kenmerk in de waarneming van de docenten wordt gebruikt. Dat wil zeggen: Meisjes die
geen natuurkunde hebben gekozen, hebben significant vaker een docent gehad die vond dat
hij of zij duidelijke regels stelde dan meisjes die wel natuurkunde hebben gekozen. Voor de
gemiddelde waarneming van duidelijke regels door jongens is het effect nog sterker, dat wil
zeggen dat meisjes die geen natuurkunde hebben gekozen, in klassen zaten waar jongens
gemiddeld in sterkere mate vonden dat de docent duidelijke regels stelde ( �  = .16, 
p < .0005). 
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7.2.5 Samenvatting en discussie
De klimaatkenmerken die consistent en significant samenhangen met de keuze voor
natuurkunde door meisjes, zijn ‘Gemak-klimaat’  (de leerlingen in de klas vinden
natuurkunde gemakkelijk) in positieve zin en ‘Duidelijke regels’  (de docent heeft precies
verteld wat wel en niet mag) in negatieve zin, vooral wanneer we als maatstaf de over de
klas geaggregeerde waarnemingen van ‘Duidelijke regels’  door jongens hanteren. Hiermee
is onderzoeksvraag 4 beantwoord: “ In hoeverre kunnen aangetroffen gewenste uitkomsten
worden gerelateerd aan de mate waarin het onderwijs in de natuurkunde voldoet aan de
Ideal State?” , althans voor de uitkomst: Keuze voor natuurkunde door meisjes en
kenmerken van het klasklimaat.
Het negatieve verband tussen ‘Duidelijke regels’  en keuze door meisjes is in tegenstelling
tot de verwachting, dat het stellen van duidelijke regels juist een positief effect op
uitkomsten bij meisjes zou hebben. Mogelijk zijn docenten met een hoge score op
‘Duidelijke regels’  nogal ‘streng’ , dat wil zeggen, dat zij in vergelijking met andere
docenten minder door de vingers zien. Eén en ander neemt niet weg, dat wanneer leerlingen
weten waar zij aan toe zijn in de les, dit positief kan samenhangen met keuze, prestaties en
attituden, maar dat moet dan kennelijk op een vanzelfsprekende manier het geval zijn, er
moet niet voortdurend de nadruk op hoeven te worden gelegd. Dat laatste lijkt echter,
gezien de operationalisering van de schaal ‘Duidelijke regels’  (zie ook bijlage 3), wel het
geval te zijn geweest bij docenten die hoog scoorden op deze schaal.

7.3 De leer lingger ichtheid van het cur r iculum en de keuze voor  natuurkunde door
 meisjes

De leerlinggerichtheid van het curriculum is in hoofdstuk 4 geoperationaliseerd door middel
van schalen voor de kenmerken: ‘ (Variatie in) inhouden, contexten en activiteiten’
(individualisering) en schalen die structuur in de behandeling van de leerstof meten.
Rekening houden met individuen wordt bestreken door de voor de docenten gebruikte
schalen ‘Proefondervindelijk’  (practicum, demonstratieproeven), ‘Toepassingen’  (van
natuurkunde), ‘Differentiatie’  (tempo, niveau) en ‘Klassikaal’  (les geven) en door de vragen
naar welke leerstofonderdelen behandeld zijn en welke leerlingactiviteiten daarbij hebben
plaatsgevonden. Structuur in het curriculum wordt bestreken door de schalen ‘Concept-
verheldering’  (de betekenis van natuurkundige begrippen) en ‘Verwerking van de leerstof’
(controle door de docent). In het onderzoeksmodel vallen deze schalen onder ‘Leeromge-
ving: Operationeel curriculum’.

De leerlingen kregen dezelfde beweringen voorgelegd als de docenten, met uitzondering
van de beweringen over differentiatie. De aan de leerlingen voorgelegde beweringen
konden worden ondergebracht in betekenisvolle schalen, die echter, met uitzondering van
‘Proefondervindelijk’ , niet precies hetzelfde zijn als voor de docenten. De overeenkomstige,
maar behalve ‘Proefondervindelijk’ , niet precies dezelfde curriculumschalen voor leerlingen
zijn: ‘Proefondervindelijk’ , ‘Toepassingen’ , en ‘Conceptverheldering’ . De eerste twee
schalen betreffen ‘Rekening houden met individuen’ , de laatste ‘Structuur’ . Verder worden
voor leerlingen nog de structuurschalen ‘Uitleg’  (door de docent) en ‘Overhoren’
onderscheiden. Voor de precieze samenstelling van de schalen zij verwezen naar bijlage 3.
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Aan de docenten is ook gevraagd aan te geven hoeveel tijd zij in de onderzoeksklas hebben
besteed aan de diverse leerstofonderdelen, welke lesactiviteiten er bij elk leerstofonderdeel
hebben plaatsgevonden en welke toepassingen of voorbeelden er bij elk leerstofonderdeel
aan de orde zijn gesteld. Per leerstofonderdeel is het percentage lestijd berekend dat elke
docent daaraan heeft besteed en er is berekend hoe vaak een docent een bepaalde categorie
voorbeelden en toepassingen heeft genoemd. 
Tabel 7-3 geeft voor elk onder de docenten gemeten curriculumkenmerk een overzicht,
respectievelijk voor alle docenten en voor docenten van Na-min en Na-plus klassen.

Noot. Schalen van 0=nooit, 1=zelden, 2=soms, tot 3=vaak.
+ p < .10. * p < .05.

1012527101N (klassen, c.q. docenten)
-.02.022.302.312.32Klassikaal
-.15.160.811.030.85Differentiatie
 .07.112.041.962.04Verwerking
-.05.011.661.661.66Conceptverheldering
 .05.081.841.761.80Toepassingen
-.17+.24+2.072.392.28Proefondervindelijk
    r�Na-plusNa-minAlle

Correlatie met
percentage kiezersGemiddelde score

Kenmerk

Tabel 7-3 
De waarneming van kenmerken van het curriculum door docenten en de correlatie met het
percentage kiezers onder de meisjes in een klas

Met behulp van de Pearson correlatie r is de sterkte van het verband berekend tussen het
percentage kiezers onder de meisjes in een klas met de docentscore op dat kenmerk. Deze
correlaties staan voor elk kenmerk weergegeven in de meest rechtse kolom.

7.3.1 De mate waar in het operationeel cur r iculum aan de Ideal State voldoet
Als antwoord op onderzoeksvraag 2: “ In hoeverre voldoet het bestaande onderwijs in de
natuurkunde aan de Ideal State kenmerken?” , kan worden geconcludeerd, dat er tamelijk
vaak aan practicum werd gedaan, hetgeen als Ideal State kenmerk geldt, vanwege de
afwisseling in werkvormen (individualisering) en het bieden van hands-on ervaring. Aan
differentiatie, een kenmerk van ‘Rekening houden met individuen’  werd maar heel weinig
gedaan. Toepassingen van natuurkunde werden gemiddeld genomen ‘soms’  aan de orde
gesteld en aan conceptverheldering, een ‘Structuur’  kenmerk, werd relatief weinig gedaan.
Aan verwerking van de leerstof, eveneens een ‘Stuctuur’  kenmerk, werd gemiddeld
genomen ‘soms’  aandacht besteed. Klassikaal onderwijs kwam ook tamelijk vaak voor en is
de tegenhanger van differentiatie. 

Al met al kan worden geconcludeerd, dat variatie in een beperkt aantal werkvormen
(practicum afgewisseld met klassikaal onderwijs) het meest voorkwam in de onderzochte
klassen, gevolgd door structuur in het curriculum in de vorm van aandacht voor de
verwerking van de leerstof. Differentiatie kwam het minst voor. 
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7.3.2 Verschillen tussen Na-min en Na-plus klassen in het operationeel cur r iculum
In relatie tot onderzoeksvraag 3a: “ Wat onderscheidt de, met betrekking tot de keuze voor
natuurkunde door meisjes, meest en minst succesvolle klassen van elkaar?”  hebben we
gezien, dat in Na-min klassen significant vaker aan practicum en demonstratieproef werd
gedaan dan in Na-plus klassen (tabel 7-3). Voor de overige kenmerken is geen sprake van
significante verschillen tussen Na-min en Na-plus klassen.

7.3.3 De samenhang van kenmerken van het cur r iculum met het percentage kiezers
    onder  de meisjes in een klas

Uit de gegevens van alle klassen blijkt, dat de correlatie tussen de docentscore op de schaal
‘Proefondervindelijk’  en het percentage kiezers onder meisjes weliswaar significant is op
.10 niveau, maar met een waarde r van -.17 niet voldoende sterk. De overige kenmerken van
het curriculum vertonen geen significante samenhang met de keuze voor natuurkunde door
meisjes.
Het antwoord op onderzoeksvraag 3b: “ Wat is de samenhang van een bepaald kenmerk met
het percentage kiezers voor natuurkunde onder de meisjes in een klas?”  luidt dan ook, dat
er geen sprake is van significante samenhangen tussen het percentage kiezers onder de
meisjes in een klas en de onder docenten gemeten kenmerken van het curriculum.

7.3.4 Verschillen tussen kiezers en niet-kiezers onder  meisjes met het oog op
    kenmerken van het voor  hen geldende cur r iculum

Tot slot is, op dezelfde wijze als voor de klimaatkenmerken, onderzocht wat de verschillen
zijn tussen de niet-kiezers en de kiezers onder de meisjes. De resultaten staan in tabel 7-4.

Verschil tussen niet-kiezers en kiezers: + p < .10. * p < .05. ** p < .01. p < **** .0005.
380663380663380>658N (meisjes)

.021.191.17.051.061.01.07*1.070.98Overhoren

.042.562.54.10**2.552.50.12****2.592.48Uitleg

.08*1.601.64.031.501.48.05+1.521.46Conceptverheldering

.12****1.271.34.031.141.15.051.171.12Toepassingen

.07*2.112.19.032.132.16.022.172.14Proefondervindelijk

�welniet�welniet�welniet

Kenmerk geaggre-
geerd over jongens

Kenmerk geaggre-
geerd over meisjesKenmerk individueel

keuze�  

Tabel 7-4
Verschillen tussen niet-kiezers en kiezers onder meisjes, in waarnemingen van het
curriculum op individueel en geaggregeerd niveau

Tabel 7-4 toont een significante en relevante samenhang tussen de keuze voor natuurkunde
door een meisje en de mate waarin zij vindt dat de docent uitleg geeft. Het verband tussen
uitleg en keuze geldt ook voor de over meisjes geaggregeerde score op ‘Uitleg’ , dat wil
zeggen dat de kiezers onder de meisjes gemiddeld iets vaker in klassen zaten waar de
docent veel uitlegde dan in klassen waar dat minder het geval was. 
De kiezers onder de meisjes zaten iets minder vaak in klassen waar jongens vonden dat er
veel toepassingen aan de orde kwamen dan in klassen waar dat minder het geval was.
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Terugkomend op onderzoeksvraag 3c: “ In hoeverre hangt het al dan niet kiezen van
natuurkunde door een meisje samen met de mate waarin een bepaald kenmerk voor haar
van toepassing is (geweest)?” , kan worden geconcludeerd, dat de mate waarin toepassingen
zijn behandeld (over jongens geaggregeerde schaalscores) en uitleg door de docent is
gegeven (over meisjes geaggregeerde schaalscores) significante (p < 0.01) en relevante (r >
.10) verbanden vertonen met de keuze voor natuurkunde door meisjes. ‘Toepassingen’  valt
onder de noemer ‘ Individualisering’  en ‘Uitleg’  onder ‘Structuur’ . Echter, ‘Toepassingen’
hangt in negatieve zin samen met de keuze voor natuurkunde door meisjes, hetgeen
tegengesteld is aan de verwachting op grond van de Ideal State. Op dit punt wordt terug
gekomen bij de behandeling van de vraag welke toepassingen en voorbeelden de docenten
aan de orde hebben gesteld bij de diverse leerstofonderdelen. Wanneer dat bijvoorbeeld
toepassingen en voorbeelden zouden zijn die jongens meer aan plegen te spreken dan
meisjes, zou dat de tegenstrijdige bevinding kunnen verklaren.

7.3.5 Inhouden en activiteiten
In hoofdstuk 6 is, onder de noemer ‘Probleembewust handelen in de vakdidactische aanpak’
het verband aan de orde gekomen tussen de tijd die is besteed aan de leerstofonderdelen van
het curriculum en de keuze voor natuurkunde door meisjes. Er is een relatief sterke posi-
tieve samenhang gevonden tussen het aandacht besteden aan ‘Elektriciteit en Magnetisme’
en de keuze voor natuurkunde door meisjes en een relatief sterke negatieve samenhang
tussen de tijd besteed aan ‘Aggregatietoestanden’  en de keuze door meisjes. Als meest
waarschijnlijke verklaring voor de samenhangen is aangevoerd dat ‘Elektriciteit en
Magnetisme’  in het tweede leerjaar zich leent voor een voor meisjes aantrekkelijke
behandeling en dat ‘Aggregatietoestanden’  bij diepergaande behandeling al snel nogal
abstract en dus moeilijk kan worden. Docenten die ‘Elektriciteit en Magnetisme’
behandelden, bleken ook meer tijd dan andere docenten te besteden aan ‘Optica en Licht’
(Spearman’s �  = .45, p < .0005) en ‘Geluid’  (�  = .24, p = .006) en relatief minder tijd aan
‘ traditionele’  onderdelen als ‘Meten en Eenheden’  (�  = -.36, p < .0005), ‘Warmte en
Energie’  (�  = -.39, p < .0005) en ‘Aggregatietoestanden’  (�  = -.50, p < .0005). De
correlatie tussen het aantal behandelde onderdelen en de tijd die is besteed aan ‘Elektriciteit
en Magnetisme’  bedraagt �  = .50 (p < .0005). Deze bevindingen wijzen er op, dat deze
groep docenten mogelijk de voorkeur gaf aan een brede behandeling en inleiding tot de
natuurkunde, boven een diepergaande behandeling van minder leerstofonderdelen. Dit is
wel in overeenstemming met de verwachting dat variatie in leerstofonderdelen de leerstof
aantrekkelijker maakt en de kans groter dat er ook voor meisjes aantrekkelijke onderdelen
aan de orde komen. Bovendien ligt waarschijnlijk de moeilijkheidsgraad van een brede,
inleidende behandeling van de natuurkunde lager dan die van een diepergaande, meer
specialistische behandeling. Dat laatste is zeker van belang voor de deelneming van meisjes
aan natuurkunde.
Doordat de docenten per leerstofonderdeel moesten aangeven welke activiteiten zij daarbij
uitgevoerd hebben, kon een schatting worden gemaakt van het percentage lestijd dat zij
hebben besteed aan de betreffende activiteiten. De gemiddelde tijdbesteding, gemiddeld
over alle docenten, bedraagt voor de diverse activiteiten:

a. Klassikale instructie, 24 procent.
b. Klassikaal vraag en antwoord, 18 procent.
c. Demonstratieproef, 19 procent.
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d. Leerlingproef, 16 procent.
e. Opgaven maken in de les, 21 procent.
f. Audiovisueel, 2 procent. 

Na-min en Na-plus docenten verschillen niet significant van elkaar en van de overige
docenten in de mate waarin zij gebruik maakten van de diverse activiteiten. Voor geen
enkele lesactiviteit is gevonden dat de daaraan bestede tijd in significante en/of relevante
mate samenhangt met de keuze voor natuurkunde door meisjes.

De conclusie luidt, dat behandeling van ‘Elektriciteit en Magnetisme’  positief samenhangt
met een hoger percentage kiezers onder de meisjes in een klas, waarvoor als argumenten
zijn aangevoerd:

1. De behandeling van ‘Elektriciteit en Magnetisme’  past waarschijnlijk in een naar
 inhouden gevarieerd curriculum, waarbinnen ook voor meisjes motiverende voorbeelden
 en toepassingen aan de orde kunnen komen (individualisering),
2. Een brede, inleidende behandeling van de natuurkunde meisjes schrikt meisjes vanwege
 een lagere moeilijkheidsgraad minder af dan een specialistische behandeling van de
 leerstof (structuur).

Gelet op de onderzoeksvragen kan ook worden geconcludeerd, dat er wel sprake is geweest
van de nodige afwisseling in activiteiten (onderzoeksvraag 2), maar dat de aan de activi-
teiten bestede tijd voor geen enkele activiteit een significant verband vertoont met de keuze
voor natuurkunde door meisjes (onderzoeksvraag 3). Het antwoord op onderzoeksvraag 4
luidt dan ook, dat er geen Ideal State kenmerken wat betreft variatie in lesactiviteiten zijn,
die een significant verband vertonen met de keuze voor natuurkunde door meisjes.

7.3.6 Contexten en voorbeelden
Tot slot van het gedeelte ‘curriculum’  moesten de docenten aangeven welke toepassingen of
voorbeelden zij bij de diverse leerstofonderdelen aan de orde hadden gesteld. Van de in
totaal 103 docenten hebben er 97 de vraag beantwoord. Het aantal keren dat een bepaalde
categorie van toepassingen of voorbeelden werd genoemd (natuurverschijnselen, beroepen,
etc.), is geteld en gecorreleerd met het percentage kiezers onder de meisjes in een klas. De
resultaten staan in tabel 7-5.
Voorbeelden uit het dagelijks leven werden het vaakst aan de orde gesteld, gevolgd door
voorbeelden van natuurverschijnselen, techniek en lichaam en gezondheid. Voorbeelden uit
beroepen en historie kwamen het minste aan de orde.

In tabel 7-5 valt op, dat er voor bijna alle categorieën van voorbeelden en toepassingen
sprake is van een negatieve correlatie met het percentage meisjes in een klas dat
natuurkunde heeft gekozen, met uitzondering van ‘Beroepen’  en ‘Historie’ . Van significante
negatieve correlaties is sprake voor toepassingen en voorbeelden in de categorieën
‘Natuurverschijnselen’ , ‘Lichaam en gezondheid’  en ‘Techniek’ . Dit versterkt de eerdere
bevinding in paragraaf 7.3.4 van een negatief verband tussen de keuze voor natuurkunde
door meisjes en de geaggregeerde score van jongens over de schaal ‘Toepassingen’ .
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+ p < .10. * p < .05. ** p < .01. *** p < .001.
97232697N (docenten)

-.25*.25+14.3518.4617.10Aantal genoemde voorbeelden
-.22*.27+1.913.002.54Techniek
 .08.011.261.231.42Historie
-.16.213.704.464.25Dagelijks Leven
 .01.201.651.041.40Beroepen
-.16.161.702.121.94Milieu en Veiligheid
-.31**.31*1.832.882.25Lichaam en Gezondheid
-.32**.36*2.173.543.03Natuurverschijnselen
     r�Na-plusNa-minAlle

Tabel 7-5 
Gemiddeld aantal door docenten genoemde toepassingen of voorbeelden bij de leerstof en
de correlatie (Pearson’s r) met het percentage kiezers onder de meisjes in een klas

7.3.7 Samenvatting en discussie
Het geheel overziend, lijkt afwisseling in inhouden (waarvoor de behandeling van
Elektriciteit en Magnetisme een indicatie vormt) positief samen te hangen met de keuze
voor natuurkunde door meisjes, mogelijk omdat een hoge mate van afwisseling een brede,
inleidende en qua niveau voor veel leerlingen toegankelijke behandeling van de leerstof
inhoudt. Het zou echter ook mogelijk kunnen zijn, dat het onderwerp ‘Elektriciteit en
Magnetisme’  op inleidend niveau veel aanknopingspunten biedt om natuurkunde voor
meisjes aantrekkelijk te maken. 
Van afwisseling in activiteiten blijkt, gezien de gegevens over de tijdsbesteding van
docenten, gemiddeld genomen wel redelijk sprake te zijn geweest, maar er is verder geen
samenhang van betekenis tussen de tijdsbesteding aan activiteiten en de keuze voor
natuurkunde door meisjes.
Omdat van het (gevarieerd) gebruik van contexten en voorbeelden op grond van de Ideal
State juist een positief effect, in plaats van het gevonden negatieve effect, op de uitkomsten
bij meisjes werd verwacht, is een nadere beschouwing op zijn plaats. In de eerste plaats is
nagegaan, of misschien het gebruik van een moderne methode samenhangt met het meer
gebruiken van contexten en voorbeelden. In hoofdstuk 5 is gevonden dat het gebruik van
een moderne methode samenhangt met een lager percentage meisjes dat natuurkunde kiest
en uit controle bleek inderdaad, dat docenten die een moderne methode gebruikten, wat
vaker voorbeelden uit ‘Natuurverschijnselen’  en ‘Techniek’  aan de orde stelden dan
docenten die geen moderne methode gebruikten. Voor ‘Natuurverschijnselen’  is dat
respectievelijk 3.5 en 2.6 keer ( � = .19, p = .051) en voor ‘Techniek’  3.1 respectievelijk 2.2
keer ( �  = .20, p = .038). In iets mindere mate geldt dat ook voor voorbeelden uit ‘Milieu en
Veiligheid’ : 2.3 respectievelijk 1.7 keer ( �  = .19, p = .058). Ook de overige voorbeelden en
toepassingen zijn wat vaker aan de orde gesteld door docenten die een moderne methode
gebruikten, met uitzondering van voorbeelden uit ‘Beroepen’ , die door alle docenten
ongeveer even zelden werden genoemd.
Er zijn diverse verklaringen mogelijk voor de negatieve samenhang tussen ‘contexten’  en
keuze, die elkaar niet uitsluiten. Ten eerste zou er iets vergelijkbaars aan de hand kunnen
zijn als met aspecten van ‘Probleembewust handelen’ , die ook geen positieve en soms zelfs
licht negatieve samenhangen vertonen met de keuze voor natuurkunde door meisjes. 
Voor het gebruik van contexten en voorbeelden zou dat betekenen, dat de docent
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constateert dat er een probleem is met de motivatie van veel leerlingen, meisjes en jongens,
waarop hij/zij probeert het vak aantrekkelijker te maken door (meer) voorbeelden en
toepassingen te behandelen. Bij controle bleek, dat voorbeelden uit het gebied van
natuurverschijnselen en het menselijk lichaam niet alleen samenhangen met lagere keuze-
percentages onder de meisjes, maar ook met lagere keuzepercentages onder de jongens. 
Ook zou het mogelijk kunnen zijn, dat voorbeelden en toepassingen de lessen er niet
gemakkelijker op maken omdat er een extra denkstap wordt geëist om het verband te
kunnen zien tussen natuurkundige concepten en concrete verschijnselen en toepassingen.
Ook wordt er door het aanbieden van de natuurkundige begrippen ‘ in context’ ,
waarschijnlijk een sterker beroep op de taalvaardigheden van leerlingen gedaan dan
voorheen het geval was. Dat zou vooral consequenties kunnen hebben voor veel allochtone
leerlingen, zowel meisjes als jongens, die in het vroegere MAVO en LBO en in het huidige
VMBO sterk vertegenwoordigd waren, respectievelijk zijn.
Een derde verklaring houdt in, dat docenten altijd al wel voorbeelden en toepassingen aan
de orde stellen, maar dat wellicht doen op een manier die jongens wel, maar meisjes niet
aanspreekt en zelfs hun keuze negatief beïnvloedt. Deze verklaring lijkt wel op te gaan voor
het geven van voorbeelden en toepassingen uit de techniek. Bij controle bleek, dat
‘Techniek’  samenhangt met lagere keuzepercentages onder de meisjes, maar niet onder de
jongens. Jongens hebben over het algemeen, net als bij practicum, een zekere voorsprong
op meisjes, vanwege hun ruimere buitenschoolse ervaring met zaken die met techniek te
maken hebben.

7.4 De beleving van het onderwijs in de natuurkunde en de keuze voor  natuurkunde
 door  meisjes

In het onderzoeksmodel is de beleving van de natuurkundelessen zowel een uitkomst van
het voorafgaande onderwijs als een directe voorspeller van de keuze voor natuurkunde. In
deze paragraaf wordt gerapporteerd over de gevonden directe verbanden tussen de beleving
van het onderwijs en de keuze voor het vak. 
Belevingsvariabelen betreffen individuele kenmerken van de leerling zelf, dus niet de
waarneming van een buiten de leerling gelegen omgevingskenmerk. Dit betekent dat wel
kan worden berekend hoe plezierig , nuttig en gemakkelijk leerlingen gemiddeld in een klas
natuurkunde vinden, maar dat dat gemiddelde een andere betekenis heeft dan voor een
kenmerk van de leeromgeving zoals ‘Duidelijke regels’  of ‘Practicum’. De geaggregeerde
scores op een leeromgevingskenmerk kunnen worden opgevat als herhaalde metingen ter
bepaling van een ‘werkelijke’ , zo men wil ‘objectieve’ , voor alle leerlingen geldende,
waarde van dat kenmerk. Een dergelijke interpretatie bestaat er echter niet voor een
subjectieve beleving als ‘Plezier hebben in de les’ , of ‘Natuurkunde gemakkelijk vinden’ .
Een hoge waarde op de over de klas gemiddelde scores van leerlingen op de schaal ‘Plezier’
betekent alleen, dat er veel leerlingen in de betreffende klas zijn die plezier beleven aan de
natuurkundelessen, analoog aan de interpretatie van een hoog keuzepercentage, dat veel
leerlingen natuurkunde hebben gekozen. 
Wanneer in een klas de meisjes natuurkunde gemiddeld heel plezierig vinden, is het wel
zinvol om na te gaan in hoeverre dat hoge gemiddelde een uitkomst zou kunnen zijn van
specifieke klaskenmerken, analoog aan de analyses die in de vorige hoofd- stukken zijn
verricht met het percentage kiezers voor natuurkunde onder de meisjes als uitkomst.
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In tabel 7-6 staan de resultaten voor de schalen ‘Plezier’ , ‘Gemak’ , ‘Nut’  en ‘Hobby’ ,
uitgesplitst naar sekse. 

Noot. Belevingsschalen van 0 = past helemaal niet, tot 3 = past heel goed bij mij.
+ p < .10. * p < .05. *** p <  .001.

>303>305>1178>308>308>1212N (leerlingen)
0.210.280.170.310.620.34Verschil Rapp.-Proefwerk

.14***6.866.456.68.28***6.445.596.07Proefwerk

.18***7.076.736.85.29***6.756.216.41Rapport
<.011.541.551.56.18***1.120.871.01Hobby
.022.011.981.99.26***1.651.271.41Nut
.16***2.282.102.18.28***1.791.421.59Gemak
.062.001.911.99.16***1.531.291.44Plezier

�Na+Na–Alle�Na+Na–Alle
JongensMeisjes

Tabel 7-6 
De beleving van natuurkunde door meisjes en jongens en de behaalde cijfers bij alle,
respectievelijk Na-min en Na-plus docenten

‘Plezier’  en ‘Gemak’  meten respectievelijk hoe plezierig en hoe gemakkelijk de
onderzochte leerlingen de natuurkundelessen vonden, de schaal ‘Nut’  betreft het nut van
natuurkunde voor de toekomst, en de schaal ‘Hobby’  (ook wel in hoofdstuk 4 ‘Vrije tijd/nut
voor nu’  genoemd) betreft het ook buiten de natuurkundeles wel eens iets doen dat met
natuurkunde te maken heeft. De gemiddelden zijn berekend over alle leerlingen,
respectievelijk over leerlingen in klassen van Na-min en Na-plus docenten. Ook zijn de
gemiddelde rapportcijfers en de gemiddelde meest recente proefwerkcijfers berekend,
uitgesplitst naar sekse. 
Volgens tabel 7-6 vonden de meisjes in Na-min klassen de natuurkundelessen significant
moeilijker en minder nuttig dan de meisjes in Na-plus klassen en hadden zij significant
lagere rapport- en proefwerkcijfers. De verschillen tussen de meisjes in Na-min en Na-plus
klassen zijn door de grote aantallen leerlingen eveneens significant voor de scores op de
schalen ‘Plezier’  en ‘Hobby’ , maar gezien de � -waarden, iets minder groot. Voor jongens
zijn de verschillen tussen Na-min en Na-plus klassen veel kleiner dan voor meisjes en alleen
voor ‘Gemak’  is er een significant onderscheid tussen jongens in Na-min klassen en jongens
in Na-plus klassen. In het bijzonder vonden jongens in zowel Na-plus als Na-min klassen
het vak natuurkunde gemiddeld even nuttig, terwijl dit voor meisjes juist niet het geval is.

Op klasniveau zijn de Pearson correlaties r berekend, tussen de over de klas geaggregeerde
scores voor meisjes op de belevingsschalen en het percentage kiezers onder de meisjes in
een klas:
a. Plezier (aggr.) �  Keuzepercentage: r = .24 (p = .02, Nklassen = 101).
b. Gemak (aggr.) �  Keuzepercentage: r = .44 (p < .0005, Nklassen = 101). 
c. Nut (aggr.) �  Keuzepercentage: r = .53 (p < .0005, Nklassen = 101).
d. Hobby (aggr.) �  Keuzepercentage: r = .32 (p = .001, Nklassen = 101). 

Op klasniveau blijkt dus hetzelfde patroon op te treden als voor de vergelijking tussen
Na-min en Na-plus klassen. Natuurkunde nuttig en gemakkelijk vinden vertonen op
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geaggregeerd niveau de sterkste correlaties met het keuzepercentage onder meisjes en
plezier hebben in de natuurkundelessen en buiten de les wel eens iets natuurkundigs doen,
vertonen minder sterke, maar wel significante correlaties met het keuzepercentage.

Op individueel leerlingniveau zijn vervolgens de verschillen onderzocht tussen de
niet-kiezers en de kiezers onder de meisjes, respectievelijk de jongens, door de individuele
belevingsscores te middelen over niet-kiezers en kiezers. 
In tabel 7-7 staan de scores op de belevingsschalen gemiddeld over de niet-kiezers en de
kiezers onder respectievelijk de meisjes en de jongens weergegeven. 

Noot. Belevingsschalen van 0=helemaal niet, tot 3=past heel goed bij mij. **** p < .0005.
>773>218>373>651N (leerlingen)

.23****6.956.14.25****6.675.91Proefwerk

.27****7.086.49.36****6.956.26Rapport

.20****1.651.28.27****1.250.85Hobby

.35****2.141.54.47****1.881.16Nut

.32****2.291.86.38****1.951.43Gemak

.25****2.091.69.33****1.781.25Plezier

�welniet�welniet
JongensMeisjes

keuze � 

Tabel 7-7 
De beleving van en de prestaties in natuurkunde, gemiddeld over de niet-kiezers en de
kiezers onder de meisjes en de jongens

De schaal ‘Nut’  maakt het sterkste onderscheid tussen de niet-kiezers en de kiezers onder
zowel de meisjes als de jongens, gevolgd door ‘Natuurkunde gemakkelijk vinden’  en de
rapportcijfers. Dit resultaat komt overeen met bevindingen van Jörg et al. (1990).

Omdat de belevingskenmerken en de prestaties onderling vaak vrij sterk correleren, is met
behulp van een regressieanalyse nagegaan in hoeverre de uiteindelijke keuze voorspeld kan
worden door de combinatie van belevingskenmerken en prestaties. De uitkomsten staan in
tabel 7-8.
De gestandaardiseerde coëfficiënten 

�
 laten zien, dat voor meisjes het veronderstelde nut

van natuurkunde voor later de belangrijkste voorspeller van de keuze is, gevolgd door de
gemiddelde rapportcijfers en natuurkunde gemakkelijk vinden. ‘Plezier’  en ‘Hobby’
correleren zo sterk met de overige belevingsvariabelen ‘Nut’  en ‘Gemak’ , dat zij naast deze
variabelen geen bijdrage van belang meer leveren aan de keuze (dat wil zeggen: niet
significant en/of 

�
 <.10). Het meest recente proefwerkcijfer correleert sterk met de vooraf-

gaande rapportcijfers en levert ook geen significante bijdrage meer. Voor jongens is de
volgorde iets anders dan voor meisjes: ‘Natuurkunde nuttig vinden’ , ‘Natuurkunde gemak-
kelijk vinden’  en de gemiddelde rapportcijfers.
De ongestandaardiseerde coëfficiënten B voor meisjes en jongens laten zien, dat natuur-
kunde nuttig vinden en de rapportcijfers voor jongens minder voorspellende kracht hebben
dan voor meisjes, terwijl natuurkunde gemakkelijk vinden zowel voor jongens als voor
meisjes een even sterke bijdrage levert aan de uiteindelijke keuze.
In hoofdstuk 8 zal de bijdrage van leerlingkenmerken in combinatie met kenmerken van de
docent en de leeromgeving worden behandeld.
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Noot. Weergegeven zijn de ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten B en de gestandaardiseerde
coëfficiënten � .
+ p < 0.10. * p < 0.05. ** p < 0.01. **** p < 0.0005.

>981>1016N (leerlingen)
.19.32Verklaarde Variantie R2

.43.57Canonieke Correlatie R
.07.02.03.01Proefwerk
.10*.04.20****.10Rapport
.01<.01.07*.04Hobby
.27****.15.35****.23Nut
.15****.11.14****.10Gemak
.01.01.01.01Plezier

�
B

�
B

JongensMeisjes

Tabel 7-8 
Resultaten van de regressieanalyse voor de voorspelling van de keuze voor natuurkunde 

7.5 Kenmerken van de leeromgeving en de docent en de beleving van en de prestaties
 in natuurkunde

Tot nu toe zijn de directe samenhangen van docent- en leeromgevingskenmerken met de
keuze voor natuurkunde onderzocht. In het onderzoeksmodel wordt echter verondersteld,
dat de invloed van kenmerken van de docent en de leeromgeving op de keuze in belangrijke
mate gestalte krijgt via de attitudes van de leerlingen tegenover natuurkunde. Dat wil
zeggen, dat kenmerken van de leeromgeving de attitude beïnvloeden en de attituden op hun
beurt de voorgenomen en de uiteindelijke keuze. Daarom is het ook van belang om de
samenhang te verkennen van de attitudevariabelen ‘Plezier’ , ‘Gemak’ , ‘Nut’  en ‘Hobby’ , de
cijfers en de voorgenomen en definitieve keuze, met de kenmerken van het klasklimaat, het
curriculum, de docent en de overige kenmerken. 

7.5.1 Endogene kenmerken van de docent en de leeromgeving en de beleving van en de
     prestaties in natuurkunde

Een overzicht van alle mogelijke samenhangen staat weergegeven in tabel 7-9. Het betreft
uitsluitend gegevens van de 1043 meisjes die zijn doorgestroomd naar MAVO-3 en van wie
de uiteindelijke keuze bekend is.

De analyses in tabel 7-9 laten zien dat ‘Plezier’  in de natuurkundelessen nog de sterkste
samenhang vertoont met de waarneming door de leerlingen van kenmerken van het
klasklimaat en het curriculum (de eerste tien kenmerken in tabel 7-9). Echter, met
uitzondering van ‘Gemak-klimaat’ , vertoont geen van deze kenmerken een correlatie groter
dan .10 met de uiteindelijke keuze. Dit komt, omdat plezier in de natuurkundelessen geen
rol van betekenis meer speelt in de voorspelling van de uiteindelijke keuze na natuurkunde
nuttig en gemakkelijk vinden (zie de resultaten van de regressieanalyse in paragraaf 7.4). 

‘Gemak-klimaat’  (de waarneming dat de meeste leerlingen in de klas natuurkunde
gemakkelijk vinden), vertoont wel een relevante samenhang met de uiteindelijke keuze,
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Noot. Kenmerken 1 tot en met 10 betreffen individuele waarnemingen door leerlingen, kenmerken
11 tot en met 35 betreffen waarnemingen door docenten en hebben voor alle leerlingen in dezelfde
klas dezelfde waarde.
Vrg. K. = Voorgenomen Keuze (schaal: 1 = zeker niet tot 5 = zeker wel).
Keuze = Definitieve keuze: 0 = niet, 1 = wel. (-) betekent:  richting verband is negatief.
Alleen correlatiecoëfficiënten |r| >= .10, of � -waarden >=.10 zijn weergegeven, coëfficiënten >= .20
vet. Alle correlaties r en coëfficiënten �  significant op .0005 niveau.

minimaal 918, maximaal 1013 per (cor)relatieN (meisjes)
.14(-)-.15-.10Aantal Contexten35
.13(-)-.15-.10-.13-.11Techniek34

Historie33
-.14-.10-.10Dagelijks Leven32

Beroepen31
.10(-)-.10-.11Milieu en Veiligheid30
.17(-)-.17Lichaam en Gezondheid29
.18(-)-.18-.10Natuurverschijnselen28

Aantal activiteiten27
Audiovisueel26

.10Opdrachten25
Practicum24
Demonstratie23
Vraag en Antwoord22
Klassikale Instructie21
Aantal behandelde inh.20

-.11Mechanica19
-.10Geluid18

.11.12.14Elektriciteit en Magn.17

.17.10.10.12.15.11Optica en Licht16
Vloeistofleer15

.11Krachten en Druk14
.14(-)-.11-.10-.13-.11Aggregatietoestanden13

Warmte en Energie12
-.13-.11-.12Meten en Eenheden11

.12.10.17Overhoren10
.12   .14.11.10.10.14.19.26Uitleg9

.11.20.13.15.30Conceptverheldering8
.19.12.11.20Toepassingen7
.13.11.26Proefondervindelijk6

.20   .23.22.21.14.20.47.40Gemak-klimaat5
.15.13.22Duidelijke Regels4

.12.16.19.18.45Betrokkenheid3
.12.13Competitie2

.10.14.16.17.19.40Personalisering1
KeuzeVrg.K.ProefwRapp.HobbyNutGemakPlezierKenmerk

Tabel 7-9 
Correlaties tussen kenmerken van de leeromgeving en de beleving van, prestaties in en
keuze voor natuurkunde door meisjes (Pearson’s r, voor Keuze � )
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maar hangt ook sterk samen met de score op ‘Gemak’  individueel, dat wil zeggen,
natuurkunde zelf gemakkelijk vinden. ‘Gemak’  is, zoals we gezien hebben, zeker een
relevante voorspeller van de uiteindelijke keuze.
De correlaties van de door de leerlingen waargenomen kenmerken van het klasklimaat en
van het curriculum, met ‘Nut’  en ‘Hobby’ , zijn veel zwakker te zijn dan die met ‘Plezier’ .
Hetzelfde geldt voor de correlaties van ‘Gemak’  met kenmerken van het klasklimaat en het
curriculum, met uitzondering van ‘Gemak-klimaat’ . Dit patroon wijst er op, dat leerlingen
die natuurkunde nuttig en gemakkelijk vinden en ook buiten de les wel eens iets natuur-
kundigs doen, de lessen plezieriger vinden en derhalve ook afzonderlijke kenmerken van de
lessen en het klasklimaat gunstiger beoordelen. Dit is tegengesteld aan de veronderstelling
dat die kenmerken zouden leiden tot plezier in de lessen. Een uitzondering wordt gevormd
door de kenmerken 11, 13, 16 en 17 in tabel 7-9, die er op wijzen dat een brede behandeling
van de leerstof, die ook de onderwerpen ‘Elektriciteit en Magnetisme’  en ‘Optica’  inhoudt,
met minder aandacht voor de ‘ traditionele’  onderdelen ‘Meten en eenheden’  en ‘Aggrega-
tietoestanden’ , vooral samenhangt met natuurkunde gemakkelijk vinden.
‘Plezier in de natuurkundelessen’  hangt dus wel significant en relevant samen met bepaalde
kenmerken van het curriculum en het klasklimaat, maar dat betekent nog niet, dat meisjes
het vak ook meer kiezen. 

De tijd die aan de diverse leerstofonderdelen is besteed (volgens opgave docent), vertoont
voornamelijk significante, maar zwakke correlaties met natuurkunde gemakkelijk vinden en
met de prestaties. De correlaties zijn negatief voor de hoeveelheid tijd besteed aan ‘Meten
en Eenheden’  en ‘Aggregatietoestanden’  en positief voor de tijd besteed aan ‘Optica en
Licht’  en ‘Elektriciteit en Magnetisme’ . De directe correlaties van ‘Aggregatietoestanden’
en ‘Elektriciteit en magnetisme’  met de definitieve keuze zijn ongeveer even sterk waren die
met ‘Gemak’  en de prestaties. 

De mate waarin bepaalde activiteiten voor zijn gekomen, vertoont nergens een significante
samenhang met beleving, prestaties en keuze. Alleen ‘Opdrachten maken’  correleert licht
positief met het meest recente proefwerkcijfer. Het gebrek aan significante samenhangen is
grotendeels gelegen in het gebrek aan variatie onder docenten in de gebruikte activiteiten.  

Het gebruik van voorbeelden en contexten (28 t/m 35) vertoont negatieve samenhangen met
beleving, prestaties en keuze, het sterkst met de voorgenomen en de uiteindelijke keuze.

De resultaten van de analyse voor alle variabelen in tabel 7-9, maar nu met de klas als
eenheid, bevestigen het beeld voor de relaties tussen kenmerken van de leeromgeving en
beleving, prestaties en keuze. Dit is verder niet weergegeven in tabelvorm. 
De correlaties van de eerste tien kenmerken, nu op geaggregeerd niveau, leveren eveneens
de sterkste correlaties op met ‘Plezier’  op geaggregeerd nivau, maar ze correleren, met
uitzondering van ‘Gemak-klimaat’ , niet significant met het percentage kiezers onder de
meisjes. Wel correleert de over jongens geaggregeerde klimaatvariabele ‘Duidelijke regels’ ,
significant negatief met het percentage kiezers onder de meisjes, zoals eerder al is geconsta-
teerd. Hetzelfde geldt voor de waarneming door de docent van ‘Proefondervindelijk’  en
‘Differentiatie’  en de geaggregeerde waarneming door jongens van ‘Toepassingen’ .
De correlaties voor de geaggregeerde variabelen zijn sterker dan die voor de variabelen op
individueel niveau, omdat het gemiddelde over een klaskenmerk kan worden opgevat als

187



een nauwkeuriger meting van dat kenmerk dan een individuele waarneming en omdat door
het gemiddelde te nemen van de leerlingbelevingsvariabelen een deel van de individuele
variatie als het ware wordt ‘uitgemiddeld’ . 
Zo bedraagt de Pearson correlatie tussen ‘Personalisering (geaggregeerd)’  en ‘Plezier
(geaggregeerd)’  r = .59 (p < .0005), maar de correlatie tussen ‘Personalisering
(geaggregeerd)’  en het percentage kiezers onder de meisjes in een klas bedraagt slechts 
r = .04 en is niet significant. 
Ter vergelijking zijn de scores op kenmerken van het klasklimaat en het curriculum die
onder de leerlingen gemeten zijn, ook in hun (over meisjes in een klas) geaggregeerde vorm
gecorreleerd met de individuele belevingsvariabelen, de cijfers en de voorgenomen en
uiteindelijke keuze. Deze correlaties vertonen over de gehele linie hetzelfde patroon als in
tabel 7-9, maar zijn wel zwakker, met uitzondering van de correlatie tussen ‘Gemak-
klimaat, geaggregeerd’  en de uiteindelijke keuze, die met .21 nog iets sterker is dan de
overeenkomstige correlatie van .20 op individueel niveau.
Voor de kenmerken 11 tot en met 35 in tabel 7-9, die alle onder docenten zijn gemeten,
geldt eveneens dat kenmerken die significant correleren met leerlingkenmerken op
individueel niveau, dat ook doen met leerlingkenmerken op geaggregeerd niveau. Ook
geldt, dat de correlaties van de kenmerken van de leeromgeving met het percentage kiezers
onder de meisjes even sterk of, in het geval van de ‘Context’  variabelen, zelfs sterker zijn
dan met de volgens het onderzoeksmodel veronderstelde ‘ intermediërende’
belevingsvariabelen. 

7.5.2 Exogene kenmerken van de docent en het onderwijs en hun relaties met de
    beleving van het onderwijs en de prestaties in natuurkunde

In deze paragraaf worden de relaties tussen de in hoofdstuk 5 besproken exogene variabelen
en de beleving, prestaties en (voorgenomen) keuze door leerlingen gerapporteerd.
Aan de leerlingen zijn bovendien enige vragen gesteld rond het keuzeproces, die in de
voorgaande hoofdstukken nog niet aan de orde zijn geweest. De belangrijkste bevindingen
inzake deze vragen worden ook besproken.
Exogene variabelen waarvan we in hoofdstuk 5 hebben gezien dat die een significante
relatie met de keuze voor natuurkunde door meisjes vertonen, zijn onder andere klassikale
keuzebegeleiding, het gebruik van een moderne methode en een aantal kenmerken van de
docent.
Bij controle van de (cor)relaties van de exogene variabelen met de belevingsvariabelen,
prestaties en voorgenomen keuze, bleek in de eerste plaats, dat bijna geen van de exogene
variabelen die een significante relatie vertonen met de uiteindelijke keuze, een sterkere
significante relatie vertoont met de belevingsvariabelen en de voorgenomen keuze. Alleen
de rapportcijfers van meisjes correleren licht negatief met het aantal jaren ervaring van de
docent in het tweede leerjaar en/of in de bovenbouw (r = -.10, p = .001), het les geven in
HAVO en/of VWO (r = -.13, p < .0005), een openbare grondslag (r = -.12, p < .0005) en
het aantal jongens in de klas (r = -.10, p = .001). De rapportcijfers correleren licht positief
met het percentage meisjes in de klas (r = .11, p < .0005) en een rooms-katholieke
grondslag van de school (r = .13, p < .0005). 
Van de exogene variabelen die direct met de keuze te maken hebben, zoals de aard van de
keuzebegeleiding, kon ook wel worden verwacht dat ze het sterkste met de keuze samen
zouden hangen. Het patroon geldt echter ook voor andere exogene variabelen, waarvan in
hoofdstuk 5 gevonden is dat ze significant samenhangen met de keuze, zoals ‘het al dan niet
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zeker weer dezelfde docent natuurkunde krijgen bij de keuze voor het vak’ , of ‘docent heeft
coördinerende taken naast het les geven’ . Mogelijk gaan deze variabelen pas rond het
tijdstip van de keuze een rol spelen, wanneer de plannen van de leerlingen vastere vormen
gaan aannemen en roosters en personele inzet voor het nieuwe schooljaar moeten worden
gepland. In elk geval is in het onderzoeksmodel wel voorzien in een directe invloed van
kenmerken van de docent op de voorgenomen keuze voor natuurkunde.
In de tweede plaats bleek dat de overige exogene variabelen, voor zover ze significante en
relevante relaties ( � , r, �  of V >= .10, p < .0005, op leerlingniveau) vertonen met de
beleving, de prestaties of de voorgenomen keuze, dat niet meer doen met de uiteindelijke
keuze.

7.6 De leer lingen zelf over  het al dan niet kiezen van natuurkunde

De vragen over het al dan niet kiezen van natuurkunde die aan de leerlingen zijn gesteld,
betreffen onder andere het praten over de voorgenomen keuze met anderen, zoals de docent
natuurkunde, familie, vriendinnen en keuzebegeleiders, de oorzaken waaraan ze het meest
recente proefwerkcijfer toeschreven en de mate waarin ze natuurkunde voor zichzelf
belangrijk en passend vonden. Voor de meisjes zijn de (cor)relaties met beleving, prestaties
en voorgenomen en uiteindelijke keuze berekend.
In het onderzoeksmodel valt de keuzebegeleiding van individuele leerlingen door de docent
onder de noemer ‘ Individuele keuzebegeleiding’ . Andere invloeden op het keuzeproces in
het onderhavige onderzoek zijn voornamelijk exogeen van aard, zoals de invloed van
ouders, schooldecaan, vriendinnen, enzovoorts.

7.6.1 Adviser ing door  de docent natuurkunde
Het al dan niet een gesprek hebben gehad met de docent over de keuze, vertoont geen
relatie van betekenis met de uiteindelijke en de voorgenomen keuze, de beleving van de
natuurkundelessen en de prestaties. Overigens had maar 9 procent van de leerlingen met
hun natuurkundedocent over de keuzevoornemens gepraat. Er is op dit punt geen verschil
tussen meisjes en jongens.
Het door de meisjes gerapporteerde advies van de docent (afraden/neutraal-geen advies /
aanraden), correleert positief met zowel de belevingsvariabelen, de prestaties en de
voorgenomen en uiteindelijke keuze. De sterkste correlaties zijn er met:
a. De gemiddelde rapportcijfers: Rapport �  Advies, r = .32, p < .0005.
b. De voorgenomen keuze: Vrg. Keuze �  Advies, r = .30, p < .0005.
c. De definitieve keuze: Def. Keuze �  Advies, r = .27, p < .0005.
d. Natuurkunde gemakkelijk vinden: Gemak �  Advies, r = .28, p < .0005. 

Ook onder constanthouding van de prestaties en de belevingsvariabelen hangt het advies
van de docent nog positief samen met de uiteindelijke keuze, dat wil zeggen dat als meisjes
even goede rapport- en proefwerkcijfers hebben en natuurkunde even nuttig en gemakkelijk
vinden, de kans (iets) groter is dat ze uiteindelijk natuurkunde kiezen naarmate het advies
van de docent positiever is. De partiële correlaties zijn wel zwakker dan de directe
correlaties en bedragen voor meisjes .13 (p < .0005) en voor jongens .11 (p < .001). In
hoofdstuk 8 komt het advies van de docent weer aan de orde in het kader van de
regressieanalyses waarin alle mogelijk relevante invloeden op de keuze zijn opgenomen.
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7.6.2 Belang van natuurkunde en techniek
Onder de noemer ‘Leerlingkenmerken, endogeen’ , vallen de vragen of de leerling natuur-
kunde voor zichzelf belangrijk en een exacte vervolgopleiding voor zichzelf wel passend
vindt. 
De antwoorden op deze vragen vertonen voor meisjes sterke significante (p < .0005)
relaties met alle belevingsvariabelen, de prestaties en de voorgenomen en uiteindelijke
keuze. De sterkste correlaties zijn er voor:
a. Natuurkunde nuttig vinden: Nut �  Belangrijk, r = .71. Nut �  Passend, r = .53.
b. Voorgenomen keuze: Vrg.Keuze �  Belangrijk, r = .75.

Vrg. keuze �  Passend, r = .54.
c. Definitieve keuze: Def.Keuze �  Belangrijk, r = .61. 

Def.Keuze �  Passend, r = .43.

Natuurkunde voor zichzelf belangrijk en een exacte vervolgopleiding passend vinden,
zouden kunnen worden opgevat als aspecten van het gepercipieerde nut van natuurkunde. 
De correlaties van de scores op belangrijkheid en gepastheid met de rapportcijfers zijn in
vergelijking met bovenvermelde correlaties zwak: r = .29 voor Rapport �  Belangrijk en 
r = .17 voor Rapport �  Passend.

7.6.3 Praten met anderen over  vervolgopleidingen
Het praten met anderen over vervolgopleidingen waar natuurkunde voor nodig is, hangt
vooral in positieve zin samen met natuurkunde nuttig vinden ( �  = .29, p < .0005) en met de
voorgenomen en definitieve keuze ( � , resp. �  = .24, resp. .21, p < .0005). Het gaat hierbij
vooral om het praten met moeder en/of vader, wat onder de exogene leerlingkenmerken
(‘Gezin’ ) valt.
In iets minder sterke mate is ook sprake van significante relaties ( �  tussen .10 en .16) tussen
het praten met anderen en de overige belevingsvariabelen en de rapportcijfers. 

7.6.4 Beeld van de eigen capaciteiten en veronderstelde oorzaken voor  het meest
    recente proefwerkcij fer

Onder de endogene, door de docent beïnvloedbare, leerlingkenmerken valt, zoals het
onderzoeksmodel aangeeft, ook het beeld dat leerlingen hebben van hun capaciteiten in
natuurkunde en de oorzaken waaraan zij falen of succes toeschrijven.
Een positief beeld van de eigen capaciteiten in relatie tot het meest recente proefwerkcijfer
(dat wil zeggen: Vindt de leerling het proefwerkcijfer te hoog, juist goed, of te laag gezien
de ‘werkelijke capaciteiten’?), hangt voor meisjes vooral samen met:
a. Het betreffende cijfer: �  = -.48, p < .0005.
b. De voorafgaande rapportcijfers: �  = .22, p < .0005.
c. Natuurkunde gemakkelijk vinden: �  = .22, p < .0005.
d. De voorgenomen keuze: �  = .20, p < .0005. 

Ook met de overige belevingsvariabelen en met de uiteindelijke keuze is er sprake van een
significant positieve relatie tussen het beeld van de eigen capaciteiten en de betreffende
variabele. Voor de uiteindelijke keuze bedraagt die: V = .15, df = 2, p < .0005. De relatie
van het zelfbeeld met de uiteindelijke keuze komt nog wat sterker naar voren onder
constanthouding van de proefwerk- en rapportcijfers. De partiële correlatiecoëfficiënt
bedraagt in dat geval .20 (p < .0005) voor meisjes en .13 (p < .0005) voor jongens. 
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Als laatste is onderzocht waaraan de meisjes hun meest recente proefwerkresultaat
toeschreven en hoe dat samenhangt met de keuze voor en de beleving van natuurkunde,
onder constanthouding van de proefwerk- en rapportcijfers. Uit de resultaten van de
analyse, weergegeven in tabel 7-10, blijkt dat naarmate een meisje een bepaald resultaat
meer toeschreef aan ‘zichzelf wel goed vinden in natuurkunde’ , zij vaker natuurkunde heeft
gekozen. ‘Zichzelf wel goed vinden in natuurkunde’  hangt ook sterk samen met
natuurkunde gemakkelijk vinden en plezier hebben in de natuurkundelessen en in minder
sterke mate met natuurkunde nuttig vinden en ook buiten de lessen wel eens iets doen dat
met natuurkunde te maken heeft. 

Weergegeven zijn partiële correlaties > .10 (p < .0005), berekend onder constanthouding van het
meest recente proefwerkcijfer en de rapportcijfers

minimaal 1006, maximaal 1022 per correlatieN (meisjes) 
Andere oorzaak7

.20.28.22.18.46.33Goed in Natuurkunde6
-.16Proefwerk moeilijk5

Hard gewerkt4
-.13-.17-.14-.19-.12Geluk3

.11.12.12Pech2
.20.26.20.22.39.30Werkelijke Capaciteiten1

Def.
Keuze

Vrg.
KeuzeHobbyNutGemakPlezierAttributie

Tabel 7-10 
De correlaties tussen attributies voor het meest recente proefwerkcijfer en de beleving van
en de keuze voor natuurkunde door meisjes

Het ‘zichzelf goed vinden in natuurkunde’  vertoont dus hetzelfde patroon van correlaties
met beleving, prestaties en keuze, als de inschatting van de ‘werkelijke capaciteiten’ . 
De overige attributies vertonen geen substantiële partiële correlaties meer met de
voorgenomen en uiteindelijke keuze, met uitzondering van het toeschrijven van het
behaalde proefwerkcijfer aan geluk. Meisjes die dat deden, beleefden natuurkunde minder
positief en kozen het vak minder vaak dan meisjes met dezelfde prestaties die niet vonden
dat ze geluk hadden gehad.
Uit tabel 7-10 komt naar voren, dat het beeld van de ‘werkelijke’  capaciteiten en de
toeschrijving ‘ ik ben goed in natuurkunde’  het sterkste samenhangen met natuurkunde
gemakkelijk vinden en ook met de voorgenomen keuze. De toeschrijving ‘geluk gehad’
vertoont in zwakkere mate hetzelfde beeld, maar dan in negatieve zin.

7.7 Samenvatting en discussie

Het geheel overziend, komt het antwoord op onderzoeksvraag 2 te luiden, dat het onderwijs
in de natuurkunde in de onderzochte klassen globaal genomen enigszins voldeed aan de
Ideal State voor de kenmerken ‘Personalisering’ , ‘Duidelijke regels’ , ‘Proefondervindelijk’ ,
‘Uitleg’  en variatie in leerlingactiviteiten. Het voldeed niet aan de Ideal State op de
kenmerken ‘Betrokkenheid’ , ‘Gemak-klimaat’ , ‘Toepassingen’  en ‘Differentiatie’ . Het
betreft hier dus een vergelijking van het bestaande onderwijs in het begin van de jaren 1990
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met de veronderstelde Ideal State. Of de genoemde kenmerken ook daadwerkelijk
samenhangen met positieve uitkomsten, in het bijzonder de keuze voor natuurkunde door
meisjes, valt onder onderzoeksvraag 3.

Met betrekking tot onderzoeksvraag 3 kan worden geconcludeerd, dat de klimaatkenmerken
die consistent en significant samenhangen met de keuze voor natuurkunde door meisjes,
bestaan uit ‘Gemak-klimaat’  (de leerlingen in de klas vinden natuurkunde gemakkelijk) in
positieve zin en ‘Duidelijke regels’  (de docent heeft precies verteld wat wel en niet mag) in
negatieve zin, wanneer we voor dat laatste kenmerk als maatstaf de over de klas
geaggregeerde waarnemingen van ‘Duidelijke regels’  door jongens hanteren. Het negatieve
verband tussen ‘Duidelijke regels’  en keuze door meisjes is in tegenstelling tot de
verwachting, dat ‘Duidelijke regels’  juist een positief effect op uitkomsten bij meisjes heeft.
Mogelijk waren docenten met een hoge score op ‘Duidelijke regels’  nogal ‘streng’ , dat wil
zeggen, dat zij in vergelijking met andere docenten minder door de vingers zagen. Het
sterkere verband met de onder jongens gemeten waarnemingen van ‘Duidelijke regels’  komt
mogelijk tot stand doordat het stellen van duidelijke regels meer aan het adres van jongens
dan aan dat van meisjes was gericht, terwijl meisjes wel last zouden kunnen hebben gehad
van een klasklimaat waarin jongens vaak tot de orde werden geroepen.
Eén en ander neemt niet weg, dat wanneer leerlingen weten waar zij aan toe zijn in de les,
dit positief samen kan hangen met keuze, prestaties en attituden, maar dat moet dan
kennelijk op een vanzelfsprekende manier het geval zijn, er moet niet de nadruk op gelegd
hoeven worden. Dat laatste leek echter, gezien de operationalisering van de schaal
‘Duidelijke regels’  (zie ook bijlage 3), wel het geval te zijn geweest bij docenten die hoog
scoorden op deze schaal. 

Afwisseling in inhouden (waarvoor de behandeling van ‘Elektriciteit en Magnetisme’  een
indicatie vormt), hangt positief samen met de keuze voor natuurkunde door meisjes,
mogelijk omdat een hoge mate van afwisseling een brede, inleidende en qua niveau voor
veel leerlingen toegankelijke behandeling van de leerstof inhoudt. Maar het is ook mogelijk,
dat het onderwerp ‘Elektriciteit en Magnetisme’  op het niveau van 2-MAVO veel aankno-
pingspunten biedt om natuurkunde voor meisjes aantrekkelijk te maken. Docenten die
‘Elektriciteit en Magnetisme’  behandelden, besteedden relatief minder tijd aan ‘ traditionele’
onderdelen en meer aan ‘Optica en Licht’  en ‘Geluid’  en behandelden (dus) meer
verschillende onderwerpen. Deze groep docenten in MAVO-2 gaf mogelijk de voorkeur aan
een brede behandeling en inleiding tot de natuurkunde, boven een diepergaande
behandeling van minder leerstofonderdelen. 
Van afwisseling in activiteiten was, gezien de gegevens over de tijdsbesteding van
docenten, gemiddeld genomen wel redelijk sprake, maar er is geen samenhang van beteke-
nis tussen de tijdsbesteding aan activiteiten en de keuze voor natuurkunde door meisjes.
De mate waarin toepassingen werden behandeld (gemeten door middel van de geaggre-
geerde waarneming door jongens) en uitleg door de docent werd gegeven (gemeten via de
geaggregeerde waarneming door meisjes) vertonen significante en relevante verbanden met
het percentage meisjes dat in een klas natuurkunde heeft gekozen. Van het gebruik van
contexten en voorbeelden werd op grond van de Ideal State juist een positief effect
verwacht, in plaats van het gevinden negatieve effect. Uit de gegevens van de docenten over
de door hen aan de orde gestelde voorbeelden en toepassingen blijkt voor bijna alle
categorieën van voorbeelden en toepassingen sprake van een negatieve correlatie met het
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percentage meisjes in een klas dat natuurkunde heeft gekozen. Dit geldt vooral voor
toepassingen en voorbeelden in de categorieën ‘Natuurverschijnselen’ , ‘Lichaam en
gezondheid’  en ‘Techniek’ , maar niet voor ‘Beroepen’ .
Als mogelijke verklaringen voor de bevindingen werden aangevoerd, dat de gebruikte
contexten en voorbeelden dienden om problemen met de motivatie van leerlingen aan te
pakken, en/of dat ze jongens meer zouden aanspreken dan meisjes en/of dat het gebruik van
contexten en voorbeelden de natuurkundelessen moeilijker maakten.

De beleving van en de prestaties in de natuurkunde zijn zowel uitkomsten van het onderwijs
als voorspellers van de keuze voor natuurkunde. 
Alle belevingsvariabelen: ‘Plezier’ , ‘Gemak’ , ‘Nut’  en ‘Hobby’ , alsmede de gemiddelde
rapportcijfers en de meest recente proefwerkcijfers vertonen in vergelijking met de kenmer-
ken van het klasklimaat en het curriculum, sterke verbanden met de keuze voor natuur-
kunde. In een regressieanalyse met deze variabelen als voorspellers en keuze als
afhankelijke variabele, blijven ‘Nut’ , ‘Gemak’  en ‘Rapport’  (in die volgorde) over als
significante en relevante voorspellers van de keuze door meisjes. 
Plezier in de natuurkundelessen vertoont de sterkste samenhang met de waarneming door
leerlingen van kenmerken van het klasklimaat en het curriculum. Echter, met uitzondering
van ‘Gemak-klimaat’ , vertoont geen van deze kenmerken op hun beurt een correlatie groter
dan .10 met de uiteindelijke keuze, omdat plezier in de natuurkundelessen geen rol van
betekenis meer speelt in de voorspelling van de uiteindelijke keuze na ‘Nut’  en ‘Gemak’ .
‘Gemak-klimaat’  (de waarneming dat de meeste leerlingen in de klas natuurkunde
gemakkelijk vinden), vertoont wel een relevante samenhang met de uiteindelijke keuze,
maar hangt ook sterk samen met de score op ‘Gemak’  individueel, dat wil zeggen,
natuurkunde zelf gemakkelijk vinden. ‘Gemak’  is wel een relevante voorspeller van de
uiteindelijke keuze.
De correlaties van de door de leerlingen waargenomen kenmerken van het klasklimaat en
het curriculum met de belevingsvariabelen ‘Nut’  en ‘Hobby’ , zijn veel zwakker dan die met
‘Plezier’ . Hetzelfde geldt voor de correlaties van natuurkunde gemakkelijk vinden met
kenmerken van het klasklimaat en het curriculum, met uitzondering van ‘Gemak-klimaat’ .
‘Plezier in de natuurkundelessen’  hangt dus wel samen met bepaalde kenmerken van het
curriculum en het klasklimaat, maar dat betekent nog niet, dat meisjes die meer plezier
hadden in de natuurkundelessen het vak ook meer gekozen hebben.
Bijna geen van de exogene variabelen die in eerdere analyses een significante relatie
vertoont met de uiteindelijke keuze, heeft een sterkere significante relatie met de
belevingsvariabelen, prestaties en de voorgenomen keuze. De overige exogene variabelen
die significante en relevante relaties ( � , r, �  of V >= .10, p < .0005, op leerlingniveau)
vertonen met beleving, prestaties of voorgenomen keuze, doen dat niet meer met de
uiteindelijke keuze.
Het door de meisjes gerapporteerde advies van de docent (afraden / neutraal-geen advies /
aanraden), correleert positief met zowel de belevingsvariabelen, de prestaties en de
voorgenomen en uiteindelijke keuze. Ook onder constanthouding van de prestaties en de
belevingsvariabelen hangt het advies van de docent nog positief samen met de uiteindelijke
keuze, dat wil zeggen dat wanneer meisjes even goede rapport- en proefwerkcijfers hadden
en natuurkunde even nuttig en gemakkelijk vonden, de kans groter is dat ze natuurkunde
hebben gekozen naarmate het advies van de docent positiever was.
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Het praten met anderen over vervolgopleidingen waar natuurkunde voor nodig is, hangt
vooral in positieve zin samen met natuurkunde nuttig vinden en de voorgenomen en
definitieve keuze. Het gaat hierbij vooral om het praten met moeder en/of vader.

Naarmate een meisje een bepaald resultaat meer toeschreef aan ‘zichzelf wel goed vinden in
natuurkunde’ , heeft zij vaker natuurkunde gekozen. ‘Zichzelf wel goed vinden in natuur-
kunde’  hangt sterk samen met natuurkunde gemakkelijk vinden en met plezier in de
natuurkundelessen en in minder sterke mate met natuurkunde nuttig vinden en ook buiten de
lessen wel eens iets doen dat met natuurkunde te maken heeft. In relatie tot beleving en
keuze vertoont ‘zichzelf goed vinden in natuurkunde’  hetzelfde patroon als de inschatting
van de ‘werkelijke capaciteiten’ . De overige attributies vertonen geen substantiële (partiële,
onder constanthouding van rapportcijfers) correlaties meer met de voorgenomen en
uiteindelijke keuze, met uitzondering van het toeschrijven van het behaalde proefwerkcijfer
aan geluk. Meisjes die dat deden, beleefden natuurkunde minder positief en kozen het vak
minder dan meisjes met dezelfde prestaties die niet vonden dat ze geluk hadden gehad.

De mate waarin de boven besproken kenmerken in hun onderlinge samenhang de keuze
voor natuurkunde door meisjes voorspellen, is onderwerp van hoofdstuk 8. 
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Hoofdstuk 8
De voorspelling van de keuze voor  natuurkunde

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag welke combinatie van kenmerken van leerling,
docent en leeromgeving de keuze voor natuurkunde door meisjes het beste voorspelt, zowel
op individueel als op klasniveau. Om te beginnen worden in paragraaf 8.1, op grond van
de bevindingen in de resultatenhoofdstukken, conclusies getrokken over de meest geschikte
analyseaanpak. De uitkomsten van de analyses worden gepresenteerd in paragrafen 8.3 en
8.4, nadat in paragraaf 8.2 eerst een overzicht is gegeven van de eerder gevonden mogelijk
relevante voorspellers van de keuze voor natuurkunde door meisjes. Ook wordt een
vergelijking gemaakt tussen meisjes en jongens. Paragraaf 8.5 bespreekt in hoeverre de
gevonden verbanden overeenkomen met en verschillen van de verwachtingen op grond van
de in hoofdstuk 2 geformuleerde Ideal State. 

8.1 Overwegingen op grond van de bevindingen tot nu toe

Uit de analyses in hoofdstuk 7 is gebleken, dat er bijna geen kenmerken van de docent en de
leeromgeving zijn die sterker correleren met de keuze dan met de veronderstelde inter-
mediërende variabelen, zoals de waardering van een leerling voor natuurkunde. Voor zover
intermediërende variabelen wel sterk met kenmerken van de docent en de leeromgeving
correleren, zoals dat voor plezier in de natuurkundelessen het geval is, blijkt ‘Plezier’  in een
regressieanalyse weg te vallen tegen de andere intermediërende variabelen, te weten de
prestaties en natuurkunde nuttig en gemakkelijk vinden. Voor het identificeren van de meest
relevante voorspellers van de keuze kunnen we ons dan ook beperken tot de variabelen die
significant en in voldoende mate correleren met de uiteindelijke keuze. Voor de analyse van
de betreffende variabelen kan daarom het model in figuur 8-1 worden gebruikt.

�LEERLING  endogeen

�LEERLING  exogeen

�LEEROMGEVING  endogeen

�LEEROMGEVING  exogeen

�DOCENT  endogeen K

E

U

Z

E

�DOCENT  exogeen

Figuur  8-1
Het analysemodel voor de voorspelling van de keuze
 voor natuurkunde
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Het analysemodel in figuur 8-1 is niet bedoeld ter varvanging van het onderzoeksmodel in
figuur 3-3. Ten eerste omdat ook in het onderzoeksmodel in een directe invloed van de
docent en de leeromgeving op de keuze is voorzien, zij het dat het daar wel om de voorge-
nomen keuze gaat. Ten tijde van de gegevensverzameling lag de voorgenomen keuze in tijd
echter wel dicht bij de uiteindelijke keuze. In de tweede plaats omdat natuurkunde
gemakkelijk vinden significante verbanden vertoont met de tijd die aan bepaalde
leerstofondelen is besteed (zie tabel 7-9), zodat in principe ook een pijltje van
‘Leeromgeving endogeen’  naar ‘Leerling endogeen’  getrokken zou kunnen worden. De
door de docent verwachte keuze door drie meisjes in de klas hangt sterk samen met de
keuze voor natuurkunde door alle meisjes in de betreffende klas en ook de verwachte keuze
hangt op zijn beurt weer samen met onder andere een niet-stereotiepe interpretatie van
goede cijfers die door een meisje zijn behaald. Dit betreft echter correlaties binnen ‘Docent,
endogeen’ . In Eccles’  model wordt wel voorzien in een ‘ tussenstap’  door middel van de
intrapsychische verwerking door de leerling van het gedrag en de interpretaties van de
opvoeder, maar deze processen worden in het onderhavige onderzoek als ‘black box’
beschouwd.
Tot slot zij opgemerkt dat de resultaten voor een aantal kenmerken niet, dan wel met de
nodige voorzichtigheid, geïnterpreteerd moesten worden, zoals de mate van competitie,
conceptverheldering en de mate waarin ook andere dan cognitieve vaardigheden werden
gewaardeerd. Deze kenmerken zouden misschien wel sterkere correlaties met de tussen-
liggende leerlingbeleving hebben laten zien dan met de uiteindelijke keuze als zij beter
geoperationaliseerd waren geweest, maar er kunnen daarover geen uitspraken worden
gedaan. 
In hoofdstuk 9 worden de correlaties van natuurkunde gemakkelijk vinden met kenmerken
van de leeromgeving en de correlaties van de verwachte keuze met attributies van prestaties
in elk geval wel meegenomen in de discussie van de resultaten. 

In de hoofdstukken 5 tot en met 7 is het verband van de diverse kenmerken met de keuze
onderzocht, zowel op geaggregeerd als op individueel niveau. Het patroon van correlaties
op individueel niveau is hetzelfde als het patroon van correlaties op geaggregeerd niveau.
Dat wil zeggen, dat als een verband (niet) significant en/of relevant is op leerlingniveau, het
dat ook (niet) is op klasniveau, terwijl de relaties bovendien hetzelfde teken hebben.
Daarom is een multiniveauanalyse niet per se noodzakelijk.
Een multiniveauanalyse behoort tot een klasse van analyses waarin de relatie tussen twee
variabelen in een regressievergelijking niet constant wordt verondersteld, maar afhankelijk
van groepskenmerken, en/of waarin interactietermen worden verondersteld van kenmerken
op individueel niveau met kenmerken op groepsniveau (onder andere Boyd & Iverson,
1979). Bijvoorbeeld zou men kunnen veronderstellen dat de correlatie tussen de voorge-
nomen en de definitieve keuze afhankelijk is van het percentage kiezers, maar dit bleek bij
controle voor onze gegevens niet het geval te zijn.
Ook een padanalyse zou, gezien het geconstateerde patroon van samenhangen, niet méér
informatie opleveren dan de correlationele analyses al hadden laten zien. Een padanalyse is
een theoretisch geordende reeks van regressieanalyses, waarmee men tracht inzicht te
krijgen in het patroon van samenhangen tussen de variabelen die een bepaalde uitkomst
voorspellen (Kelly, 1988). In hoofdstuk 7 is al gevonden, dat ‘Plezier’  de sterkste
samenhang vertoont met diverse kenmerken van het klasklimaat en het curriculum, maar dat
‘Plezier’  op zijn beurt geen bijdrage meer levert aan de voorspelling van de keuze wanneer
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‘Nut’  en ‘Gemak’  al zijn opgenomen. ‘Gemak’  hangt na ‘Plezier’  nog het sterkste samen
met een aantal kenmerken van het klasklimaat en het curriculum, maar er is geen padanalyse
voor nodig om het patroon van samenhangen te zien. De kenmerken die onder de
behandeling van ‘contexten’  vallen, vertonen een van het onderzoeksmodel (figuur 3-3)
afwijkend beeld, omdat die kenmerken sterker samenhangen met de uitkomstvariabele
‘keuze’  dan met de intermediërende variabelen (de endogene leerlingkenmerken). Ook om
die reden lijkt een padanalyse minder op zijn plaats.

Een stapsgewijze regressie op de uiteindelijke keuze leek op grond van bovenstaande
overwegingen de meest aangewezen methode te zijn om de beste combinatie van
voorspellers van de uiteindelijke keuze te vinden.

8.2 M ogelij k relevante voorspellers van de keuze voor  natuurkunde door  meisjes:
 Samenvatting van de bevindingen in de hoofdstukken vij f tot en met zeven en
 beantwoording van de derde onderzoeksvraag

In de hoofdstukken 5 tot en met 7 zijn de nummers 2 en 3 van de onderstaande onderzoeks-
vragen beantwoord.
2. “ In hoeverre voldoet het bestaande onderwijs in de natuurkunde aan de kenmerken van
  de Ideal State?”
3. “Hoe sterk hangen de keuze voor natuurkunde (of een andere uitkomst) samen met
   exogene en endogene kenmerken van de docent, de leeromgeving en de leerlingen?”
4. “ In hoeverre kunnen aangetroffen gewenste uitkomsten worden gerelateerd aan de mate
   waarin het onderwijs in de natuurkunde voldoet aan de Ideal State?”
5. “Wat is toe te schrijven aan de invloed van de docent en welke andere factoren spelen
   eventueel een rol?”

Vraag 3 werd ten behoeve van de analyses uitgewerkt tot drie deelvragen, die betrekking
hebben op kenmerken van klassen waarin heel weinig, respectievelijk veel, meisjes
natuurkunde hebben gekozen, de relatie van kenmerken met het percentage kiezers onder de
meisjes in een klas (klasniveau) en de relatie van kenmerken met de keuze door een
individuele leerling (leerling- of individueel niveau). De drie deelvragen luiden:

3a.“ Wat onderscheidt de, met betrekking tot de keuze voor natuurkunde door meisjes,
   meest en minst succesvolle klassen van elkaar?” .
3b.“ Wat is de samenhang van een bepaald kenmerk met het percentage kiezers voor
   natuurkunde onder de meisjes in een klas?” .
3c.“ In hoeverre hangt het al dan niet kiezen voor natuurkunde door een meisje samen met
   de mate waarin een bepaald kenmerk voor haar van toepassing was?”

De onderzoeksvragen 2, 3a, 3b en 3c zijn in de hoofdstukken 5 tot en met 7 beantwoord.
Een antwoord op onderzoeksvraag 4 kan worden gevonden in tabel 8-1, waarin alle kenmer-
ken van de docent en de leeromgeving zijn weergegeven die op grond van de analyses in de
hoofdstukken 5 tot en met 7 een significant en voldoende sterk direct verband vertonen met
de keuze voor natuurkunde door meisjes. Ook de kenmerken van de leerlingen die een
significant en voldoende sterk verband vertonen met de keuze, zijn in tabel 8-1 opgenomen.
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-10112****19+23+Toepassingen (geaggr. jongens)9
-101  9**17+24+Proefondervindelijk (waarn. doc.)8
+10110**17+23+Uitleg (geaggr. over meisjes)7
-  9713****25*25+Aantal Voorbeelden/Contexten6
-  9712****22*27+Techniek5
-  9717****31**31*Lichaam en Gezondheid4
-  9717****32**36*Natuurverschijnselen3
-  8914****25+30*Aggregatietoestanden2
+  8911****22*28+Elektriciteit en Magnetisme1

Operationeel Curriculum (klasniveau)
+103912****10***14****Uitleg1

Operationeel Curriculum (leerlingniv)

-10113****21*25+Duidelijke Regels (waarn. docent)4
-10116****27**33*Duidelijke Regels (aggr. jongens)3
+10119****34***57****Gemak (waarneming docent)2
+10121****39****46***Gemak (geaggr. waarn. meisjes)1

Klasklimaat (klasniveau)
+103820****21****27****Gemak1

Klasklimaat (leerlingniv.)

+101  9**18+37****Inhoud advies voor goed
presterend meisje

4

+  9824****47****56****Door docent verwachte keuze voor
meisjes (zie noot einde tabel)

3

+101(38****)
11****

20*32*Goede prestatie van een meisje
toeschrijven aan begrip van natk.

2

-  8110**18+20Gelegenheid bieden tot inhalen
achterstand practicum

1

Probleembewust Handelen

-10111****20*27+Docent contact met ouders 4
-10112****21*23Docent geeft ook Scheikunde3
-10112****22*29+Coordinerende/organisat. functie2
-10119****34****34*Zelfde docent weer bij keuze1

Exogene Docentkenmerken

-101  9**17+31*Verplichte combinatie3
-10111****20*32*Modern leerboek2
+10111****24*27+Klassikale keuzebegeleiding1

Exogene Schoolkenmerken

richting
verband     N

Ind. keuze
(meisje)

% kiezers
(meisjes)Na+/Na-

Tabel 8-1
Overzicht van mogelijk relevante voorspellers van de keuze voor natuurkunde door meisjes
en hun verband met de keuze voor natuurkunde door meisjes. De sterkte van het verband is
weergegeven als 100 x “ correlatie”  (Pearson coëfficiënt r, Cramer’s V, 

�
 of � )
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Noot. Kenmerken konden in principe op twee niveaus gemeten zijn: Op leerlingniveau en op
klasniveau, dat laatste via de geaggregeerde waarnemingen over leerlingen (meisjes, soms jongens) in
een klas te nemen, en/of de waarneming door de docent. De scores op de kenmerken werden
vervolgens ‘gecorreleerd’  (Pearson coëfficiënt r, Cramer’s V, �  of � ) met resp. NA+/Na-, percentage
kiezers onder meisjes, en de keuze voor natuurkunde ja/nee.
Het kenmerk ‘keuze die de docent voor meisjes verwacht’ , bestaat uit de gemiddelde waarde van de
verwachte keuze (op een schaal 1 = zeker niet tot 5 = zeker wel) over de drie meisjes die de docent
heeft moeten selecteren voor het beantwoorden van de vragen over individuele leerlingen (zie
hoofdstuk 6).
+ p < 0.10. * p < .05. ** p <  .01. *** p < .001. **** p < .0005.

+10123****42****57****Praten over keuze met anderen5
+10122****43****57****Technische opleiding gepast4
+10138****72****75****Belang natuurkunde voor zelf3
+10117****30**32*Advies docent2
+10145****87****88****Voorgenomen keuze1

Keuzeproces: geaggr. waarn. meisjes

+104321****17****24****Praten over keuze met anderen5
+104052****13****21****Technische opleiding gepast4
+104270****29****37****Belang natuurkunde voor zelf3
+104327****13****20****Advies docent2
+104278****41****52****Voorgenomen keuze1

Keuzeproces: indiv. waarn. meisje

+10123****42****52****Attributie ‘Goed in Natuurkunde’9
-101  1  1  7Attributie ‘Geluk’8
+101  5+  9  1Werkelijke Capaciteiten7
+10117****32***53****Recente Proefwerk6
+10120****36****51****Rapport5
+10116****32***45***Hobby/Vrije Tijd4
+10129****53****59****Nut3
+10123****44****55****Gemak2
+10111****24*32*Plezier1

Waardering en Prestaties (aggr. niv)

+104336****17****25****Attributie ‘Goed in Natuurkunde’9
-104310**  1  7Attributie 'Geluk'8
+102615****  3  0Werkelijke Capaciteiten7
+103925****17****52****Recente Proefwerk6
+102636****20****29****Rapport5
+103927****12****18****Hobby/Vrije Tijd4
+104147****20****26****Nut3
+104238****20****28****Gemak2
+104233****11****16****Plezier1

Waardering en Prestaties (leerlingniv)

richting
verband     N

Ind. keuze
(meisje)

% kiezers
(meisjes)Na+/Na-

Tabel 8-1, vervolg
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Uit tabel 8-1 wordt duidelijk dat er van de veronderstelde Ideal State kenmerken er maar
weinig zijn overgebleven die ook daadwerkelijk samenhangen met de keuze voor
natuurkunde door meisjes, hetzij in positieve zin, conform de verwachting, hetzij in
negatieve zin, tegengesteld aan de verwachting. 
Onder de noemer ‘Probleembewust handelen’  (docent, endogeen), hangen positieve
verwachtingen en toeschrijvingen door de docent van prestaties en keuze van meisjes,
positief samen met de keuze voor natuurkunde door meisjes. Alle andere maatregelen onder
de noemer ‘Probleembewust handelen’ , hangen zeer zwak negatief of in het geheel niet
samen met de keuze door meisjes, met uitzondering van het ‘Gelegenheid bieden tot het
inhalen van achterstanden bij practicum’, dat nog net de significantie- en relevantiegrens
behaalt voor het verband (negatief) met de keuze door meisjes individueel.
Onder de noemer ‘Leerlinggerichte leeromgeving’ , hangt een klasklimaat waarin zowel
door de docent als door de meisjes wordt waargenomen dat natuurkunde door de meeste
leerlingen gemakkelijk wordt gevonden, positief samen met de keuze voor natuurkunde
door meisjes. Een klasklimaat waarin zowel volgens de docent als de jongens sprake is van
‘Duidelijke Regels’ , in de betekenis van vaak benadrukken wat wel en niet mag, hangt
negatief samen met de keuze door meisjes. De overige kenmerken van het klasklimaat
vertonen geen samenhang van betekenis met de keuze voor natuurkunde door meisjes. 
Kenmerken van het operationeel curriculum die een significant en voldoende sterk positief
verband vertonen met de keuze door meisjes, zijn het geven van uitleg door de docent en
het behandeld hebben van het onderwerp ‘Elektriciteit en Magnetisme’ . Naarmate er vaker
contexten aan de orde zijn gesteld, is er door meisjes minder voor natuurkunde gekozen.
Naarmate meisjes meer aangaven dat de docent uitleg gaf, is er door meisjes meer
natuurkunde gekozen.
In tabel 8-1 zijn tevens de exogene kenmerken opgenomen, die een significant en voldoende
sterk verband vertonen met de keuze voor natuurkunde door meisjes, alsmede de van belang
zijnde leerlingkenmerken, zoals prestaties, waardering en attributies.  Om te onderzoeken in
hoeverre kenmerken van de docent en de leeromgeving een bijdrage leveren aan de voor-
spelling van de keuze voor natuurkunde door meisjes in combinatie met de kenmerken van
de leerlingen, is een regressieanalyse uitgevoerd, die in paragraaf 8.3 wordt beschreven.

8.3 Regressieanalyse voor  de voorspelling van de keuze op individueel niveau

De mogelijk relevante voorspellers in tabel 8-1 hangen in een aantal gevallen sterk met
elkaar samen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de belevingsvariabelen ‘Plezier’ , ‘Nut’  en
‘Gemak’ : Wanneer ‘Nut’  en ‘Gemak’  al in een regressie van de belevingsvariabelen en de
prestaties op de keuze zijn opgenomen, spelen ‘Plezier’  en ‘Hobby’  geen significante rol
meer. Om alvast een idee te krijgen welke kenmerken van de leerling, de docent en de
leeromgeving de belangrijkste voorspellers leveren voor de keuze voor natuurkunde door
meisjes, is een regressieanalyse uitgevoerd. In eerste instantie zijn alle mogelijk relevante
variabelen ingevoerd en zijn de ongestandaardiseerde en de gestandaardiseerde regressie-
coëfficiënten berekend. Met behulp van de ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten B
kunnen meisjes en jongens met elkaar worden vergeleken op de determinanten van de keuze
voor natuurkunde. De gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten �  geven inzicht in de
bijdrage van een determinant aan de keuze wanneer alle andere determinanten constant
worden gehouden.
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Eerst is een regressieanalyse voor de keuze op individueel niveau uitgevoerd, voor meisjes
en voor jongens apart. De voorspellers zijn in drie blokken ingevoerd: De leerling-
kenmerken, de endogene leeromgevings- en docentkenmerken en de exogene
leeromgevings- en docentkenmerken. De mogelijk relevante kenmerken van de leerom-
geving die onder de leerlingen zijn gemeten, zijn in hun geaggregeerde vorm gebruikt,
overeenkomstig de operationalisering van een leeromgevingskenmerk. Voor de kenmerken
‘Gemak-klimaat’  en ‘Uitleg docent’  zijn de over meisjes geaggregeerde percepties gebruikt,
aangezien die nagenoeg even sterk correleren met de individuele keuze van een meisje als
de individuele percepties en het bovendien binnen het begrip ‘ leeromgeving’  conceptueel
zuiverder is om de geaggregeerde percepties te hanteren. Voor de kenmerken ‘Duidelijke
regels’  en ‘Toepassingen’  zijn de over jongens geaggregeerde percepties gebruikt. 
De regressieanalyses zijn ter controle ook uitgevoerd met de onder leerlingen gemeten klas-
en klimaatkenmerken geaggregeerd over alle leerlingen in een klas (dus niet over meisjes of
jongens apart). Dit bleek geen noemenswaardige verschillen op te leveren in de voorspellers
die uiteindelijk als sterkste uit de bus kwamen en ook niet in de percentages ‘verklaarde
variantie’  voor de keuze. Het is dus niet per se nodig om de aggregatie op klasniveau apart
voor meisjes of jongens uit te voeren, hoewel daar in eerste instantie wel voor gekozen is,
op grond van de sekseverschillen in de waarneming van de leeromgeving. Sekseverschillen
in de waarneming van de leeromgeving (meisjes namen bijvoorbeeld bepaalde
klasklimaatkenmerken gemiddeld significant gematigder waar dan jongens), hebben
kennelijk geen zwaarwegende consequenties voor de regressie van die kenmerken op de
uiteindelijke keuze. De leerlingkenmerken zijn uiteraard op individueel niveau ingevoerd.

8.3.1 Selectie van kenmerken voor  opneming in de regressieanalyse
Een aantal van de mogelijk relevante kenmerken kon of moest op voorhand worden
uitgesloten, vanwege te veel ontbrekende gegevens, of een te afwijkende verdeling. Het
betreft de variabelen: (Tijd besteed aan) Elektriciteit en Magnetisme en Aggregatietoe-
standen (te veel ontbrekende gegevens) en: Aantal malen dat contexten/voorbeelden uit
‘Lichaam en Gezondheid’ , ‘Natuurverschijnselen’  en ‘Techniek’  genoemd worden
(verdeling en onderlinge afhankelijkheid). Omdat de genoemde ‘context’variabelen
eveneens sterk samenhangen met ‘Aantal malen dat een context/voorbeeld wordt genoemd
(ongeacht de inhoud van de context of het voorbeeld)’ , met correlatiecoëfficiënten
variërend van .70 tot .85, is de laatstgenoemde variabele in de regressie meegenomen.
Feitelijk betreft het hier dus een schaal ‘Contexten/Voorbeelden’ , die wel een aanvaardbare
verdeling heeft. 
De variabelen ‘Gemiddelde rapportcijfers’  en ‘Meest recente proefwerkcijfer’  zijn samen
genomen door er het gemiddelde van te nemen, waarbij het gemiddelde rapportcijfer zes
maal zo zwaar telt als het meest recente proefwerkcijfer, uitgaande van de veronderstelling
dat een rapportcijfer in het voortgezet onderwijs doorgaans op ongeveer drie proefwerk-
cijfers is gebaseerd. 
Natuurkunde belangrijk vinden voor zichzelf en een technisch/natuurwetenschappelijke
vervolgopleiding of beroep wel gepast vinden voor zichzelf, hangen sterk samen met
natuurkunde nuttig vinden, maar aangezien deze vragen geen verandering opleverden voor
de schaal ‘Nut’ , zijn ze verder buiten beschouwing gelaten. Bij controle bleek het toevoegen
van genoemde twee items aan de schaal ‘Nut’  geen wezenlijke verandering in de resultaten
van de regressieanalyses op te leveren. Er was alleen sprake van een toename van de door
de leerlingvariabelen verklaarde variantie van ongeveer twee procent.
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De attributie door een leerling van een goed resultaat aan goede capaciteiten en het beeld
van de werkelijke capaciteiten zijn buiten beschouwing gelaten omdat deze sterk
samenhangen en in betekenis overeenkomen met de schaal ‘Gemak’ . Medeneming van
‘Beeld van de werkelijke capaciteiten’  en ‘Goed in natuurkunde’  veranderde bij controle
overigens niets aan de resultaten van de stapsgewijze regressieanalyse.
De attributie ‘Geluk gehad’  speelt alleen op individueel niveau een mogelijk relevante rol
(zie tabel 8-1), maar toen dit kenmerk ter controle werd meegenomen in de stapsgewijze
regressie op de keuze voor natuurkunde door meisjes, werden uiteindelijk dezelfde
predictoren gevonden als zonder ‘Geluk’  (�  = .07) (zie aldaar, verderop in dit hoofdstuk).

Van de endogene leeromgevingskenmerken is op theoretische gronden verondersteld dat die
vooral voor de deelneming van meisjes van belang zouden zijn. Voor de vergelijking met
jongens moest dan ook eerst worden onderzocht, of de betreffende kenmerken ook voor de
deelneming van jongens relevant zouden kunnen zijn. Dit geldt in het bijzonder voor de
kenmerken die de mate van probleembewust handelen van de docent meten. Daarvan
correleren de meesten niet sterk genoeg met de keuze door meisjes om in de regressie-
analyse te worden opgenomen, met uitzondering van de keuze die de docent verwachtte van
drie geselecteerde meisjes uit de onderzochte klas, het advies dat hij/zij aan een goed
presterend meisje zou geven en de mate waarin hij/zij een goede prestatie van een meisje
aan een goed begrip van natuuurkunde toeschreef. Deze kenmerken zijn in de regressie-
analyse voor jongens niet vertaald naar de overeenkomstige attributies en verwachtingen
voor jongens, aangezien het dan immers conceptueel niet meer gaat om probleembewust
handelen ten aanzien van meisjes.
Er kunnen voor jongens mogelijk ook nog leeromgevingskenmerken van belang zijn die niet
in het conceptuele model voor de keuze door meisjes voorkomen, maar erg waarschijnlijk
lijkt dat niet. De leerlinggerichte leeromgeving uit de Ideal State wordt immers geacht goed
te zijn voor de deelneming van alle leerlingen, zowel meisjes als jongens.
Verder zijn alleen voorspellers opgenomen, die een relevant eerste orde verband vertonen
met de keuze door meisjes. Bij controle bleek geen sprake te zijn van mogelijk voor
jongens relevante voorspellers van de keuze, die niet ook relevant zijn voor de keuze door
meisjes, met uitzondering van het aantal lessen en het aantal jaren leservaring van de docent
natuurkunde. Deze twee exogene variabelen blijken met een � - waarde van .10 enigszins
negatief samen te hangen met de keuze voor natuurkunde door jongens, maar vertonen geen
significante samenhang met de keuze voor natuurkunde door meisjes. Vanwege de relatief
lage � -waarden en omdat er al een groot aantal variabelen in de regressieanalyse zou
worden opgenomen, is besloten deze twee kenmerken buiten beschouwing te laten, om de
vergelijking met meisjes mogelijk te blijven houden. Verder bleek de over meisjes
geaggregeerde perceptie van de variabele ‘Uitleg door de docent’  nog sterker samen te
hangen met de keuze door jongens dan de over jongens geaggregeerde perceptie van
‘Uitleg’ , dus de over meisjes geaggregeerde perceptie kon zonder meer ook voor jongens
worden gebruikt.

Het voorgaande in overweging genomen, is besloten om ten behoeve van een goede
vergelijking voor meisjes en jongens dezelfde set voorspellers aan te houden. In tabel 8-2
staan de resultaten van de regressieanalyses voor meisjes en jongens. In paragrafen 8.3.2 tot
en met 8.3.4 worden de uitkomsten van de regressieanalyses besproken.
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8.3.2 Kenmerken van de leer lingen
Uit tabel 8-2 blijkt, dat leerlingkenmerken de grootste bijdrage leveren aan de voorspelling
van de keuze, voor meisjes in totaal 33.4 procent en voor jongens in totaal 19.5 procent. 
Voor de vergelijking tussen meisjes en jongens worden de ongestandaardiseerde
regressiecoëfficiënten B beschouwd. 

+ p < .10. * p < .05. ** p < .01. *** p < .001. **** p < .0005.

.023

.250
12.8

.020

.414
28.0

Toename in R2

R2

F

-12  -4-4-11 -1-1Docent contact met ouders ov. keuze7
-10-11****-9-9 -3-3Verplichte combinatie6

-4   11-12 -4-4Coordinerende/organisat. taken5
-4-10**-1411  5+8Klassikale keuzebegeleiding4

-10  -3-3-11 -5+-6Modern leerboek3
-3   02-12 -6*-6Docent geeft ook Scheikunde2

-11  -5+-4-19 -9***-9Dezelfde docent weer bij keuze natk1
Exogene kenmerken

.032

.227
.060
.394

Toename in R2

R2

-4   00-13  00Duidelijke Regels (waarn. docent)11
-5   00-14  00Aantal genoemde voorbeelden/cont.10
0  -109  11Advies aan goed-presterend meisje9

16   8*1121  23Gemak-klimaat (waarn. meisjes)8
8  -5-519  33Gemak-klimaat (waarn. docent)7

13   6+1210  47Uitleg docent (waarneming meisjes)6
1  -2-211 -4-4Prestatie meisje toeschr. aan begrip5

-6  -10-9 -4  -3Proefondervindelijk (waarn. docent)4
-3  -2-2-16 -7*  -8Duidelijke Regels (waarn. jongens)3
-3  -7*-11-12 -8**-13Toepassingen (waarneming jongens)2
13   9*52412****   7Voor meisjes verwachte keuze1

Endogene kenmerken
.195.334R2

-15 -1-1-21 -4 -3Niet gepraat over vervolgopleiding7
25  2120  5  3Plezier6
20  1127  5+  4Hobby/Vrije Tijd5
3212***938  8*  6Gemak4
2310***82310***10Advies docent (rapportage leerling)3
2911**53718****  9Prestaties2
3527****154731****20Nut1

Leerlingkenmerken
r�Br�B

Jongens (N=1022)Meisjes (N=1043)
Voorspellers

Tabel 8-2
Voorspellers van de keuze voor natuurkunde door meisjes en jongens 
(alle coëfficiënten x 100, B ongestandaardiseerd, �  gestandaardiseerd)
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De keuze voor natuurkunde door meisjes en jongens wordt in de eerste plaats voorspeld
door de mate waarin natuurkunde nuttig wordt gevonden. Het advies van de docent telt voor
meisjes iets sterker dan voor jongens.
Vergeleken met jongens, tellen voor meisjes naast nut en advies vooral de prestaties (de
door de docent gegeven cijfers op rapporten en het meest recente proefwerk) en in wat
mindere mate de subjectieve beleving van het gemak van de natuurkundelessen. Voor
jongens is het beeld omgekeerd.
Plezier in de natuurkundelessen hangt zo sterk samen met natuurkunde nuttig en
gemakkelijk vinden, dat dit geen extra bijdrage meer levert nadat nut en gemak zijn
opgenomen in de regressievergelijking. Ook het buiten de lessen wel eens iets doen dat met
natuurkunde te maken heeft (‘Hobby’) draagt niet significant meer bij aan de keuze voor
natuurkunde door meisjes en jongens na opneming van nut en gemak.
De bijdrage van het al dan niet gepraat hebben met derden, vooral de ouders, is eveneens
niet significant meer. We hebben eerder al gezien (paragraaf 7.6.3), dat vooral de leerlingen
die natuurkunde nuttig vonden, met anderen praatten over eventuele vervolgopleidingen of
beroepen waar natuurkunde voor nodig is.

8.3.3 Kenmerken van de leeromgeving (endogeen)
Nadat de leerlingvariabelen zijn opgenomen, verklaren de endogene kenmerken van de
leeromgeving voor meisjes zes procent van de variantie in keuze en voor jongens iets meer
dan drie procent. De keuze voor natuurkunde door meisjes is dus iets gevoeliger voor
endogene leeromgevingskenmerken dan de keuze door jongens. 
Eventuele oorzaken dat endogene (door de docent beïnvloedbare) kenmerken van de
leeromgeving vergeleken met de individuele leerlingkenmerken relatief weinig bijdragen
aan de voorspelling van de keuze voor natuurkunde, zouden kunnen zijn:

1. De geringe variatie onder docenten wat betreft veel kenmerken van de leeromgeving.
 Alle docenten besteedden bijvoorbeeld veel tijd aan klassikale instructie en
 vraag-en-antwoord. Alleen voor het gebruik van practicum/proefondervindelijk leren
 zijn er grotere onderlinge verschillen tussen docenten.
2. Het feit dat de keuze op individueel niveau wordt voorspeld. De eerste orde correlaties
 van leeromgevingskenmerken met de keuze door leerlingen individueel, zijn minder
 sterk dan de eerste orde correlaties van klaskenmerken met de keuze op klasniveau (het
 percentage kiezers onder de meisjes), zoals tabel 8-1 laat zien. Er kan dan ook worden
 verwacht, dat de voorspelling van het percentage kiezers onder meisjes in een klas,
 sterkere regressiecoëfficiënten laat zien voor de leeromgevingsvariabelen, dan de
 voorspelling van de keuze door individuele leerlingen.

Vooral de ‘gemiddelde’  verwachting van de docent aangaande de keuze voor natuurkunde
door drie meisjes van verschillend prestatieniveau, levert een significante bijdrage aan de
voorspelling van de keuze door een willekeurig meisje in de betreffende klas. Ook voor
jongens levert de verwachting van de docent over de keuze door drie meisjes een positieve
bijdrage aan de voorspelling van de keuze, zij het in minder sterke mate dan voor meisjes.
Dat wil zeggen: Zowel jongens als meisjes kozen vaker natuurkunde tnaarmate docenten
optimistischer waren over de keuze voor natuurkunde door drie willekeurig gekozen meisjes
in hun klas.
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De mate waarin toepassingen van de natuurkunde aan de orde werden gesteld (in de
geaggregeerde waarneming door jongens), hangt voor zowel meisjes als jongens negatief
samen met de keuze, voor beide seksen in ongeveer even sterke mate.
Voor meisjes leveren verder nog ‘Duidelijke regels’  (in de geaggregeerde perceptie door
jongens) en voor jongens ‘Gemak-klimaat’  (in de geaggregeerde perceptie door meisjes)
een negatieve, respectievelijk positieve bijdrage aan de voorspelling van de keuze voor
natuurkunde.

8.3.4 Exogene kenmerken
De exogene kenmerken van de leeromgeving, die per definitie niet door de docent kunnen
worden gestuurd, verklaren voor meisjes en jongens nog eens twee procent van de keuze.
Dat is niet veel, gezien bijvoorbeeld de populaire perceptie dat urbanisatiegraad en
signatuur van de school veel uitmaken voor de keuze van het vakkenpakket. De eerste orde
correlaties van ‘ regio’  en ‘signatuur’  met de keuze door meisjes zijn al zo zwak vergeleken
met correlaties van andere kenmerken met de keuze, dat eerstgenoemde kenmerken op
voorhand al niet in de regressieanalyse waren opgenomen.

Wanneer een leerling bij keuze voor natuurkunde met zekerheid dezelfde docent weer zou
krijgen, hangt dat voor zowel meisjes als jongens negatief samen met de uiteindelijke keuze,
maar voor meisjes in sterkere mate dan voor jongens. Wanneer de docent ook scheikunde
geeft, levert dat voor meisjes nog een extra negatieve bijdrage, maar voor jongens niet.
Voor jongens wordt de meest significante bijdrage geleverd door de verplichte combinatie
van natuurkunde met een ander vak (doorgaans wiskunde). Aan de voorspelling van de
keuze door meisjes levert een verplichte combinatie echter geen extra bijdrage meer.

Opmerkelijk is het verschil tussen meisjes en jongens in de bijdrage van de variabele
‘Klassikale keuzebegeleiding’ . De regressiecoëfficiënt is zwak positief voor meisjes, maar
significant negatief voor jongens. Gegeven een bepaald niveau van prestaties, nut, gemak en
advies van de natuurkundedocent en gegeven de van toepassing zijnde endogene
leeromgevingsvariabelen, hebben met klassikale keuzebegeleiding nog wat extra meisjes
natuurkunde gekozen, terwijl er een extra groep jongens het vak heeft laten vallen. 
Het gelijk behandelen van meisjes en jongens in de begeleiding van de vakkenkeuze, door
middel van klassikale begeleiding, lijkt dus een ‘ roldoorbrekend’  effect te hebben.
Het negatieve effect van ‘Docent heeft met ouders van de leerling gepraat over het al dan
niet kiezen voor natuurkunde’ , heeft geen significante regressiecoëfficiënt meer, omdat het
vooral de docenten zijn die de leerling bij keuze zeker weer in de klas zouden krijgen, die
contact met de ouders hebben gehad.

8.4 Stapsgewijze regressie voor  de keuze op individueel en geaggregeerd niveau

In tabel 8-2 staan veel kenmerken die in eerste orde weliswaar significant en in voldoende
mate correleren met de keuze voor natuurkunde, maar die als voorspeller voor de keuze in
een regressieanalyse wegvallen, omdat zij in combinatie met andere voorspellers geen extra
bijdrage meer leveren aan de voorspelling van de keuze. 
Voor het vinden van de combinatie van kenmerken die de keuze het beste voorspelt, is een
stapsgewijze regressie uitgevoerd met de keuzevoorspellers in tabel 8-2. Omdat bij de
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relatief grote aantallen leerlingen geringe effecten nog significant kunnen zijn, is als
criterium voor opname in de regressievergelijking een overschrijdingskans van .01 genomen
en voor uitsluiting een overschrijdingskans .05 (inplaats van de ‘default’  waarden in SPSS
van .05, respectievelijk .10). In tabel 8-3 staan de resultaten weergegeven voor meisjes en
jongens. In tabel 8-3 zijn ook de resultaten van de stapsgewijze regressie met de klas als
eenheid van analyse weergegeven. Omdat er in dit geval sprake is van een relatief klein
aantal klassen (N = 101), is voor opname in de regressievergelijking een overschrijdings-
kans van .10 gehanteerd en voor uitsluiting .12. Voor de leerlingkenmerken zijn in dit geval
de geaggregeerde waarden over meisjes, respectievelijk jongens, genomen. De stapsgewijze
regressie is voor alle variabelen tegelijk uitgevoerd, dus niet bloksgewijs en op klasniveau
alleen met betrekking tot de keuze voor natuurkunde door meisjes.

Tabel 8-3 levert in vergelijking met tabel 8-2 geen grote verrassingen op. De meest
significante voorspellers in de regressie met alle variabelen tegelijk, blijven ook na de
stapsgewijze regressie over, wat betekent dat er geen sprake is van onderliggende
samenhangen tussen de voorspellers die tot sterke variaties in de regressiecoëfficiënten
leiden. Dit geldt voor zowel de leerlingkenmerken als de exogene kenmerken van de
leeromgeving. 

+ p < .10. * p < .05. ** p < .01. *** p < .001. **** p < .0005.
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-21**-13-12****-14Duidelijke Regels (waarn. jongens)2
 30****9   8**4 13****7Voor meisjes verwachte keuze1

Endogene kenmerken
  -7*Geluk gehad (alleen meisjes)5

 14****10 11****8Gemak4
 10***8 10****10Advies docent (rapportage leerling)3

 15+7 10**4 18****9Prestaties2
 30****29 27****16 35****23Nut1

Leerlingkenmerken
�B�B�B

% kiezers onder
meisjes in een
klas (N=101)

Jongens
(N=1022)

Meisjes
(N=1043)

Voorspellers

Tabel 8-3
Voorspellers van de keuze voor natuurkunde door meisjes en jongens: Stapsgewijze
regressie (alle coëfficiënten x 100, B ongestandaardiseerd, �  gestandaardiseerd)
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Voor meisjes en jongens is het endogene curriculumkenmerk ‘Toepassingen’  uit beeld
verdwenen. Dit kenmerk correleert in eerste orde al zwak met de keuze door meisjes en
jongens. Verder verdwijnt voor jongens het kenmerk ‘Uitleg’  uit beeld en blijft het
klimaatkenmerk ‘Gemak-klimaat’  over.

In de regressie op klasniveau, met het percentage kiezers onder de meisjes in een klas als
criterium, blijven dus grotendeels dezelfde voorspellers over als in de regressie op
individueel niveau. Alleen komt de belevingsvariabele ‘Gemak’  nu in de vorm van de
klimaatvariabele ‘Gemak-klimaat’  in de regressievergelijking voor, wat conceptueel gezien
wel gepast lijkt voor de voorspelling van een kenmerk van de groep (het percentage kiezers
onder meisjes), in plaats van een individueel kenmerk (de uiteindelijke keuze door een
meisje). Het geaggregeerde ‘Advies docent’  valt weg, mede omdat de samenhang met de
door de docent voor meisjes verwachte keuze (r = .36, p < .0005) op geaggregeerd niveau
relatief sterk is.
In de regressie op klasniveau wordt het criterium ‘Percentage kiezers onder de meisjes’  in
veel sterkere mate voorspeld door de leeromgevingsvariabelen en in iets minder sterke mate
door de (geaggregeerde) leerlingvariabelen dan in de regressie op individueel niveau. De in
totaal verklaarde variantie bedraagt ruim zestig procent, in plaats van de eerder gevonden
veertig procent voor de keuze op individueel niveau. 
De keuze op individueel niveau wordt het sterkst door de individuele leerlingvariabelen
voorspeld en het percentage kiezers onder de meisjes in een klas wordt het sterkst door
endogene en exogene leeromgevingskenmerken voorspeld, zoals uit de � -waarden in tabel
8-3 blijkt. Dit laatste kon op grond van de eerste-orde correlaties ook wel verwacht worden
en zou kunnen worden verklaard door de overweging dat, door het gemiddelde te nemen
van de leerlingkenmerken over de leerlingen in een klas, individuele variaties voor een
groot deel worden ‘uitgemiddeld’ . 

8.5 Samenvatting en discussie

De in dit hoofdstuk beschreven analyses hadden tot doel om de combinatie van kenmerken
van leerlingen en leeromgeving te vinden, die de keuze voor natuurkunde door meisjes het
beste zou voorspellen.
Van de veronderstelde Ideal State kenmerken bleven er slechts drie over in een staps-
gewijze regressie op de keuze voor natuurkunde (op klasniveau), te weten de verwachting
van de docent over de keuze voor natuurkunde door drie willekeurig geselecteerde meisjes
in de klas, de mate waarin de regels duidelijk worden gevonden en de mate waarin
natuurkunde als gemakkelijk wordt ervaren (als kenmerk van het klasklimaat).
De score op de schaal ‘Duidelijke regels’  hangt, tegengesteld aan de verwachting, negatief
samen met het percentage kiezers onder meisjes in een klas. Mogelijke verklaringen
daarvoor zijn besproken in paragraaf 7.7. De negatieve samenhang is vanuit die
verklaringen niet in strijd met de Ideal State.
Van de exogene kenmerken blijken van belang of de leerling bij de keuze voor natuurkunde
met zekerheid dezelfde docent weer zou krijgen, of de docent naast natuurkunde ook les
geeft in scheikunde, of er een ‘Modern’  leerboek wordt gebruikt en of er klassikale
keuzebegeleiding wordt gegeven, doorgaans door de decaan. De eerste drie kenmerken
hangen negatief samen met de keuze voor natuurkunde door meisjes, maar ze vertonen geen
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verband met de keuze voor natuurkunde door jongens. Klassikale keuzebegeleiding hangt
positief samen met de keuze voor natuurkunde door meisjes, maar negatief met de keuze
door jongens. De vorengenoemde vier kenmerken hebben gemeen dat zij schoolspecifiek
zijn. Individuele docenten kunnen aan de betreffende kenmerken niets veranderen, maar op
school- of sectieniveau zou dit nog wel mogelijk kunnen zijn. 
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Hoofdstuk 9
Nut, ver trouwen, toegankelij kheid: Samenvatting, discussie, conclusies en
aanbevelingen

Dit hoofdstuk geeft een algemene beschouwing over het onderzoek en de resultaten ervan,
onder andere in het licht van veranderingen in het voortgezet onderwijs. Er wordt ook
ingegaan op een aantal methodologische beperkingen.
In paragraaf 9.1 worden de bevindingen samengevat en besproken en enige praktische
aanbevelingen gedaan. Paragraaf 9.2 bespreekt geconstateerde beperkingen van de
gebruikte onderzoeksinstrumenten en de gevolgde opzet van het onderzoek. Paragraaf 9.3
behandelt de relevantie van de uitkomsten en de conclusies voor de huidige
onderwijspraktijk en er worden enige aanbevelingen voor verder onderzoek gedaan.
Paragraaf 9.4 tenslotte, bevat een samenvatting van het onderzoek als geheel.

9.1 Samenvatting en discussie van de resultaten, enige praktische aanbevelingen

De sterkste samenhangen van kenmerken van de docent en de leeromgeving met de keuze
voor natuurkunde door meisjes, kunnen worden samengevat onder de noemer: Nut,
vertrouwen en toegankelijkheid. 
Het gepercipieerde nut van natuurkunde door meisjes vormt de sterkste voorspeller van de
keuze voor het vak. Daar zou in de lessen in natuurkunde meer aandacht aan kunnen
worden besteed. De door de docent verwachte keuze voor het vak door drie van de meisjes
in zijn of haar klas vormt eveneens een sterke voorspeller van de keuze door alle meisjes in
de betreffende klas. De voor een bepaald meisje verwachte keuze hangt op zijn beurt weer
samen met een niet-stereotiep beeld van, ofwel vertrouwen in, de capaciteiten van het
betrokken meisje en met een positief keuzeadvies. 
Toegankelijkheid komt onder andere tot uiting in de presentatie van de leerstof: Variatie in
het aantal leerstofonderdelen, die een brede, oriënterende aanpak impliceert, een goed op de
capaciteiten van de leerlingen afgestemde moeilijkheidsgraad van de leerstof , ook tot uiting
komend in gemak als kenmerk van het klasklimaat (“de meeste leerlingen vinden natuur-
kunde gemakkelijk” ), en geen selecterend proefwerk vlak voordat de keuze moet worden
gemaakt. Toegankelijkheid komt ook tot uiting in een klasklimaat waarin er aandacht aan de
natuurkunde wordt besteed, in plaats van aan het verbeteren van het gedrag van leerlingen. 

Er zijn enige exogene kenmerken gevonden die een significante samenhang met de keuze
voor natuurkunde door meisjes vertonen. De toegankelijkheid voor niet-traditionele groepen
zou mogelijk geweld kunnen worden aangedaan door ‘schaarste’  aan docenten natuurkunde.
Daar zijn overigens alleen indirecte aanwijzingen voor gevonden, op grond van de
geringere keuze voor natuurkunde door meisjes die met zekerheid weer dezelfde docent
zouden krijgen als ze natuurkunde zouden kiezen. Personeelsgebrek was niet op voorhand
meegenomen als mogelijk relevante variabele, die tot differentiële effecten op de
deelneming aan natuurkunde zou kunnen leiden. 
Een docent die geen ervaring heeft in het eerste leerjaar, maar wel relatief veel ervaring in
de hogere leerjaren, zou minder goed ingespeeld kunnen zijn op de behoeften van
tweedeklassers, vooral meisjes. In het onderhavige onderzoek zijn dat de docenten die ook
scheikunde geven. Dat zou wellicht de negatieve samenhang kunnen verklaren van het ook
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scheikunde geven met de keuze voor natuurkunde door meisjes. Docenten die ook wiskunde
geven, hebben doorgaans wel veel ervaring met brugklassers en zouden om die reden beter
in staat kunnen zijn om aan te sluiten bij de behoeften van tweedeklassers. 
Dat het gebruik van een in de jaren 1990 ‘moderne’  methode juist een negatieve samenhang
vertoont met de keuze onder meisjes, is tegengesteld aan de verwachting op grond van de
Ideal State, maar zou wel verklaard kunnen worden door invoeringsproblemen en een om
een aantal redenen hogere moeilijkheidsgraad.
Tot slot wijzen de bevindingen over klassikale keuzebegeleiding in de richting van een
mogelijk ‘ roldoorbrekend’  effect: De keuze voor natuurkunde door meisjes hangt positief
samen met dit kenmerk en die van jongens negatief.

In de volgende paragrafen worden de resultaten stuk voor stuk bediscussieerd, ook in het
licht van meer recente literatuur. Er worden aan het eind van elke subparagraaf ook enige
praktijkgerichte aanbevelingen gedaan. In hoofdstuk 9.3 komen aanbevelingen aan de orde
voor nader onderzoek, waarvan verondersteld mag worden dat die in elk geval ook voor het
huidige VMBO relevant zijn.

9.1.1 Natuurkunde nuttig vinden
Natuurkunde nuttig vinden is de sterkste voorspeller van de keuze voor natuurkunde door
meisjes, zeker op individueel niveau. Deze bevinding komt overeen met wat in ander
onderzoek over de attitude van leerlingen en hun vakkenkeuze is gevonden (o.a. Jörg et al.,
1990). Er zijn echter weinig tot geen significante samenhangen gevonden tussen
natuurkunde nuttig vinden en de onderzochte exogene en endogene kenmerken van de
docent en de leeromgeving (tabel 7-9). In eerder onderzoek is gevonden dat docenten in het
voortgezet onderwijs, inclusief het MAVO, in de ogen van de leerlingen zeer weinig
aandacht besteedden aan het nut van natuurkunde (Alting & Pelgrum, 1990). Ook in het
onderhavige onderzoek gebeurde het niet dat docenten bijvoorbeeld beroepsbeoefenaren
voor de klas haalden en aan voorbeelden uit de context ‘Beroepen’  werd, in vergelijking
met voorbeelden uit andere contexten, het minste aandacht besteed. ‘Beroepen’  is echter
wel de enige context die geen negatieve correlatie met de keuze voor natuurkunde door
meisjes vertoont. Leerlingen die natuurkunde nuttig vonden, praatten significant vaker dan
andere leerlingen met anderen over opleidingen en beroepen waar natuurkunde voor nodig
is, vooral met hun ouders. Er zijn geen gegevens of dat vooral op initiatief van de leerling of
van de ouders gebeurde. Waarschijnlijk is er sprake van een interactie. Als een meisje ‘van
huis uit’  meekrijgt dat natuurkunde nuttig is, zal zij het er thuis meer over hebben dan
leerlingen die natuurkunde niet nuttig vinden. 
Omdat de onderzochte docenten zo weinig aandacht besteedden aan het nut van natuur-
kunde voor later, kon niet worden onderzocht wat het effect van dergelijke aandachts-
besteding is op de keuze voor natuurkunde door meisjes. 
Wel is uit interventieprojecten in binnen- en buitenland gebleken, dat bezoeken van
beroepsbeoefenaren aan de klas, of het bezoeken van open dagen en andere gelegenheden
waar ‘hands-on’  ervaring kan worden opgedaan, een positieve invloed hebben op de
houding van leerlingen tegenover natuurwetenschappen en techniek. Terugblikkend op hun
ervaringen op school, meldden Amerikaanse vrouwelijke ingenieurs bijvoorbeeld, dat het
bezoek aan een open dag, het kunnen luisteren naar en/of praten met een beroepsbeoefe-
naar, of het bezoek aan een techniekmuseum, achteraf gezien voor hen van doorslaggevend
belang was geweest in hun latere opleidings- en beroepskeuze (Alting, 1999). 
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In het kader van de ‘National Engineers Week’ , die in februari van elk jaar in de Verenigde
Staten plaats vindt, bezoeken ingenieurs uit het bedrijfsleven op vrijwillige basis scholen
om daar gedurende een lesuur demonstraties te geven en met leerlingen te praten over wat
een ingenieur doet, afgestemd op het niveau en de interesses van de groep. Dat niveau kan
uiteenlopen van het Nederlandse VBO eerste leerjaar tot en met bovenbouw gymnasium.
Daarbij wordt er speciaal op gelet dat de presentaties ook aantrekkelijk zijn voor groepen
die in natuurwetenschappen en techniek ondervertegenwoordigd zijn. De meeste leerlingen
beschouwen het bezoek van een ingenieur als een welkome afwisseling op het bekende
stramien, maar voor een aantal van hen, die van huis uit weinig aanmoediging krijgen, kan
zo’n bezoek het steuntje in de rug zijn dat ze nodig hebben.
Ook in het huidige onderwijs in de natuurkunde in Nederland bestaat onder leerlingen
behoefte aan meer informatie over wat je hebt aan natuurkunde, zoals blijkt uit recent
onderzoek onder leerlingen in het VWO (Wolters & Wolters-Hoff, 2001). 

Uit het onderhavige onderzoek kunnen geen conclusies worden getrokken over het
eventuele effect van het aan de orde stellen van het ‘Nut’  van natuurkunde op de boven
beschreven manieren. Omdat ‘Natuurkunde nuttig vinden’  echter zo’n sterke voorspeller is
voor de keuze voor het vak en omdat weloverwogen interventies de twijfelaars over de
streep kunnen trekken en anderen bewust kunnen maken van ‘niet-traditionele’
mogelijkheden, verdient het aanbeveling dat er in de natuurkundelessen en/of de algemene
keuzebegeleiding meer aandacht wordt besteed aan natuurkunde in de context van
beroepen, bedrijfsleven en ‘hands-on’  ervaring met techniek. Te denken valt aan
schoolbezoeken door beroepsbeoefenaars, leerstof aanbieden in de context ‘Beroepen’  en
excursies naar bedrijven en/of musea. Genoemde activiteiten zouden een vaste plaats
moeten innemen in de planning van de betrokken docenten, scholen, bedrijven en instanties.
Dat zou op schoolniveau bijvoorbeeld kunnen gebeuren in het nieuwe vak Praktische
Sectororiëntatie in het VMBO. Ook moet regelmatig worden getoetst of de activiteiten
daadwerkelijk aantrekkelijk zijn voor de beoogde ondervertegenwoordigde groepen. 

9.1.2 De prestaties in natuurkunde
De prestaties, in de vorm van de gemiddelde voorafgaande rapport- en proefwerkcijfers,
vormen na ‘Nut’  de sterkste voorspeller voor de keuze op individueel niveau. De prestaties
spelen voor meisjes een sterkere rol in de voorspelling van de keuze voor natuurkunde dan
de eigen beleving van de moeilijkheidsgraad van het vak en de inschatting van het eigen
kunnen, tot uiting komend in de schaal ‘Gemak’ . Voor jongens komt natuurkunde
gemakkelijk vinden juist wat sterker naar voren, zowel in de eigen beleving als in het
klimaatkenmerk ‘De meeste leerlingen in de klas vinden natuurkunde gemakkelijk’ . 
Hoe hoger de cijfers die een meisje had, hoe waarschijnlijker het is dat zij uiteindelijk
natuurkunde heeft gekozen.
Rapport- en proefwerkcijfers vormen niet alleen een indicatie voor de capaciteiten van de
leerlingen, maar zeggen ook iets over de criteria voor succes die een docent aanlegt.
Docenten verschillen onderling in hun beoordelingscriteria. Dat betekent dat de stijl van
beoordeling van de docent natuurkunde, dat wil zeggen ‘soepel’  of ‘streng’ , van belang kan
zijn voor de keuze voor natuurkunde door leerlingen, in het bijzonder meisjes. Uit Duits
onderzoek is bijvoorbeeld gebleken, dat ‘soepel’  oordelende docenten wiskunde een hogere
‘ leerwinst’  behaalden bij hun leerlingen dan ‘streng’  oordelende docenten (Krug, 1985). 
Dat wil zeggen: Gegeven een bepaald beginniveau, hadden leerlingen met een ‘soepel’
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beoordelende docent op een onafhankelijke toets meer leerwinst behaald, dan leerlingen bij
een ‘streng’  beoordelende docent. Een docent bij wie het moeilijk is om een hoog cijfer te
halen, zou meisjes nog meer kunnen afschrikken dan jongens, omdat lage cijfers bij meisjes
doorgaans aan een gebrek aan capaciteiten worden toegeschreven, ook door de meisjes zelf,
maar bij jongens doorgaans aan een gebrek aan ijver (zie ook paragraaf 6.4.4). Bij een
streng oordelende docent zouden sekseverschillen in waardering en voorgenomen keuze al
in de loop van het eerste jaar van het onderwijs in de natuurkunde kunnen worden vergroot.

De wiskundeprestaties vormen waarschijnlijk betere voorspellers voor toekomstig succes in
natuurkunde (in het vroegere MAVO) en in de sector Techniek (VMBO), dan de prestaties
in natuurkunde zelf, omdat de leerlingen vanaf het eerste jaar al wiskunde hebben gehad,
gedurende meer uren per week dan natuurkunde (of NaSk in de basisvorming en VMBO).
Dat levert een stabieler beeld van het exacte ‘kunnen’  van een leerling op dan een inci-
denteel selecterend proefwerk natuurkunde vlak voordat de keuze moet worden gemaakt.
Als de prestaties in wiskunde al een betrouwbare voorspeller vormen voor toekomstig
succes in techniek, hoeft minder de nadruk gelegd te worden op het selecterend karakter van
natuurkunde en een strenge beoordeling van prestaties in de natuurkunde is in dat geval niet
nodig. In de natuurkundelessen in het tweede leerjaar kan dan meer tijd vrijkomen voor
brede oriëntatie (zie ook de volgende paragraaf) en aandacht besteden aan de relevantie (het
‘nut’ ) van het vak. Ofwel: De prestaties in de wiskunde zouden bij de keuze van het
vakkenpakket (sector) de vraag moeten kunnen beantwoorden “Kan ik het aan?”  en de
leerervaringen in natuur- en scheikunde de vraag: “Wat heb ik er aan?”  

9.1.3 Natuurkunde gemakkelij k vinden
Hoewel de prestaties en natuurkunde gemakkelijk vinden onderling tamelijk sterk
correleren, voor meisjes r = .52, p < .0005, voor jongens r = .57, p < .0005, levert het
gemakkelijk vinden van natuurkunde toch nog een significante extra bijdrage aan de
voorspelling van de keuze voor natuurkunde. Dat wil zeggen dat, gegeven een bepaalde
inschatting van het nut van natuurkunde en gegeven bepaalde prestaties, de onderzochte
meisjes vaker voor natuurkunde hebben gekozen naarmate ze het vak gemakkelijker
vonden. De enige substantiële correlatie van natuurkunde gemakkelijk vinden met een
kenmerk van de leeromgeving is die met het klasklimaatkenmerk ‘Gemak’ , dat wil zeggen
dat meisjes die natuurkunde voor zichzelf gemakkelijk vonden ook meenden dat andere
leerlingen in hun klas natuurkunde gemakkelijk vonden. Natuurkunde gemakkelijk vinden
vertoont op leerlingniveau enige, zij het zwakke, correlaties met curriculumkenmerken, die
er op wijzen dat bij een breed aanbod van leerstofinhouden de meisjes het vak iets
gemakkelijker vonden dan bij een beperkt aanbod. Het aanbod van leerstofinhouden kon
niet worden meegenomen in de regressieanalyses, vanwege te veel ontbrekende gegevens:
Twaalf van de 101 docenten voor wie de keuzegegevens voor meisjes bekend zijn, hebben
geen informatie over hun tijdsbesteding aan leerstofonderwerpen verstrekt.
Andere zwakke verbanden tussen klimaat- en curriculumkenmerken en natuurkunde
gemakkelijk vinden, ontstaan waarschijnlijk door de correlatie tussen de betreffende
kenmerken en plezier hebben in de natuurkundelessen. Plezier hebben in de les hangt
namelijk nogal sterk samen met natuurkunde gemakkelijk vinden, voor meisjes r = .50, voor
jongens r = .45, p < .0005. 
Op klasniveau, in de voorspelling van het percentage kiezers onder de meisjes in een klas,
vervalt het leerlingkenmerk ‘Gemak’  als voorspeller en in plaats daarvan wordt het
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klasklimaatkenmerk ‘Gemak-klimaat’  een significante voorspeller. ‘Gemak-klimaat’  hangt
op zijn beurt eveneens significant samen met kenmerken van het curriculum die wijzen op
een brede behandeling van de leerstof , in het bijzonder met de tijd besteed aan ‘Vloeistof-
fen, vaste stoffen en gassen’ , r = -.27, p = .011 en de tijd besteed aan ‘Elektriciteit en
Magnetisme’ , r = .19, p = .07. Er zijn echter ook significante samenhangen met ‘Uitleg’
door de docent, r = .43, p < .0005, ‘Conceptverheldering’ , r = .30, p = .002 en ‘Overhoren’ ,
r = .26, p = .002, die wijzen op een door meisjes ervaren overzichtelijke structuur in het
curriculum.

Ter aanvulling op de eerder aanbevolen oriënterende, brede aanpak, zou het beeld van
natuurkunde als ‘moeilijk’  genuanceerd of zelfs gedemystificeerd kunnen worden (Tobias,
1978, 1995). Als een leerling een bepaald onderwerp moeilijk vindt, zouden docenten
kunnen benadrukken dat dit nog niet betekent dat zij er niet goed in kan zijn, maar dat ze er
wat langer de tijd voor moet nemen en zonodig extra uitleg vragen. Er kan worden
uitgelegd, dat niet alle onderwerpen in de natuurkunde even moeilijk zijn en dat sommige
onderwerpen bepaalde leerlingen beter liggen dan andere, wat voor elke leerling
verschillend kan zijn. 
Automatisch uitgaan van de buitenschoolse ervaringen en interesses van jongens kan
natuurkunde voor meisjes ook moeilijker maken. Feitelijk wordt dan van de meeste meisjes
verwacht dat zij volop gaan meedraaien in een wedstrijd waar de meeste jongens al
langdurig voor hebben geoefend. Als een meisje dan faalt, wordt dat echter al snel aan haar
gebrek aan capaciteiten toegeschreven, in plaats van aan een slechte afstemming van het
onderwijs op haar leerbehoeften.

9.1.4 Het advies van de docent over  de keuze voor  natuurkunde
Bij gelijke prestaties en inschatting van het nut van natuurkunde en de mate waarin het vak
gemakkelijk wordt gevonden, hebben de onderzochte meisjes vaker natuurkunde gekozen
naarmate zij aangaven een positiever advies te hebben gehad van hun docent natuurkunde.
Dit bevestigt wat in ander onderzoek is gevonden (Jörg et al., 1990) en onderstreept het
belang van een actieve opstelling van de docent in het positief adviseren aan meisjes om
natuurkunde te kiezen wanneer ze het aankunnen. 

Docenten natuurkunde zouden op zijn minst aan meisjes met voldoende of betere resultaten
in de natuurkunde kunnen vertellen dat zij op grond van hun prestaties het vak natuurkunde
en/of de exact-technische sector kunnen kiezen. Dit advies zou vergezeld kunnen gaan van
informatie over vervolgopleidingen en beroepen waar natuurkunde voor nodig is, maar niet
van een gesprek over de toekomstplannen van het meisje in het algemeen. Voor dit laatste
wordt de onderbouwing geleverd door de bevindingen in paragraaf 6.5.2., over het praten
met leerlingen over hun (voorgenomen) keuze. Praten over de toekomstplannen in het
algemeen zou te veel kunnen uitmonden in het meegaan in de mogelijkheden die een meisje
voor zichzelf ziet, zonder dat informatie geboden wordt over mogelijk aantrekkelijke
alternatieven waar zij nog niet bij stil heeft gestaan.

9.1.5 Kenmerken van de leeromgeving en de docent
Er zijn maar weinig endogene, dat wil zeggen door de docent beïnvloedbare, determinanten
van de keuze voor natuurkunde door meisjes gevonden. 
Op een enkele na, bleek geen enkele van de variabelen die de mate van probleembewust
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handelen meten, van belang te zijn voor het voorspellen van de keuze. Daarvoor zijn eerder,
in paragraaf 6.6, drie mogelijke verklaringen aangevoerd: 
1. Docenten gaan pas over tot probleembewust handelen als zij een probleem waarnemen
 in hun eigen klassen.
2. Docenten verschillen te weinig van elkaar in het probleembewust handelen.
3. Klassen verschillen te weinig van elkaar in de seksespecifieke keuze voor natuurkunde.
 Er is geen sprake van klassen waar veel meer meisjes dan jongens natuurkunde hebben
 gekozen. De klassen verschillen wel sterk van elkaar in de mate waarin meisjes
 natuurkunde hebben gekozen als zodanig, onafhankelijk van hoe de jongens hebben
 gekozen.

Voor de overige leeromgevingskenmerken geldt, dat de docenten onderling niet zoveel van
elkaar verschilden wat betreft hun manier van les geven, wat in de factoranalyse voor de
kenmerken van het curriculum tot uiting komt in het betrekkelijk lage percentage variantie
dat door de klimaat- en curriculumfactoren wordt verklaard. Sterke correlaties van
leeromgevingskenmerken met attituden, prestaties en uiteindelijke keuze van leerlingen
konden alleen om die reden al niet worden verwacht.

Op grond van de onderzoeksresultaten kunnen geen algemene conclusies worden getrokken
over het eventuele effect van ‘probleembewust handelen’  van docenten natuurkunde, dat wil
zeggen, handelen dat expliciet gericht is op het tegengaan van seksestereotypering, het
inhalen van achterstanden en/of gelijke behandeling van meisjes en jongens. Uit de licht
negatieve correlaties van sommige aspecten van probleembewust handelen met de keuze
voor natuurkunde door meisjes, mag echter niet worden geconcludeerd, dat dit handelen het
negatieve effect zou hebben veroorzaakt. Dat zou hetzelfde zijn als concluderen dat het
nemen van een aspirientje leidt tot verkoudheid, in plaats van andersom. Mogelijk gebeurde
‘probleembewust handelen’ , voor zover het voorkwam in de lessen natuurkunde in het
MAVO van begin jaren negentiennegentig, ook te weinig en/of te weinig consistent om tot
meetbare effecten te kunnen leiden. Dat wil niet zeggen dat het goed zou zijn om de situatie
die uit dit onderzoek is gebleken, te handhaven, met zijn gebrek aan vrouwelijke
voorbeelden in lesmateriaal en keuzebegeleiding en zijn seksestereotiepe verwachtingen en
attributies van docenten. Het proces van bewustwording onder docenten, dat volgens de 
Emancipatieraad in 1991 al professioneel van hen mocht worden verwacht, is nog
onverminderd belangrijk. 

9.1.6 De keuze die de docent van meisjes verwacht
Het enige ‘Probleembewust handelen’  kenmerk dat significant correleert met de keuze en
dat na stapsgewijze regressie nog een significante en positieve regressiecoëfficiënt oplevert,
is de verwachting die de docenten hebben omtrent de keuze voor natuurkunde door de drie
meisjes over wie zij in het onderzoek vragen moesten beantwoorden. Deze verwachting
vertoont op zijn beurt significante correlaties met de mate waarin de betreffende docent een
goede prestatie van een meisje op het meest recente proefwerk toeschreef aan een goed
begrip, r = .31, p < .0005, het advies dat hij/zij aan een goed presterend meisje zou geven, 
r = .34, p < .0005 en met de mate waarin hij/zij vond dat de leerlingen in de klas natuur-
kunde gemakkelijk vonden, r = .33, p < .0005. Gepercipieerd begrip en advies hangen sterk
met elkaar samen, r = .61, p < .0005. De keuzeverwachting lijkt hiermee voor een
aanzienlijk deel gebaseerd te zijn op het beeld dat de docent heeft van de capaciteiten van
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meisjes in het bijzonder en de inschatting van hoe gemakkelijk de leerlingen in de
onderzochte klas natuurkunde vinden in het algemeen. Vooral het verband tussen
keuzeadvies en het toeschrijven van een goede prestatie aan begrip is belangrijk, vanwege
het stereotiepe beeld dat meisjes een goede prestatie aan hard werken te danken zouden
hebben, niet aan begrip.
Het gevonden verband bewijst echter nog niet een causaal verband van keuzeverwachting
naar een hoger keuzepercentage onder meisjes. Het zou ook mogelijk kunnen zijn, dat
docenten hun verwachting omtrent de keuze van een meisje voor natuurkunde baseren op
eerdere ervaringen met de keuze voor natuurkunde door meisjes in zijn of haar school of
klassen. Er zou in ons geval dan ook sprake kunnen zijn geweest van een zichzelf
bevestigende relatie tussen de keuze voor natuurkunde door meisjes, de wijze waarop een
docent meisjes waarnam, de verwachtingen die een docent van meisjes had en het algemene
keuzepatroon in de klassen en in de school waarin een docent les gaf. 

Docenten in scholen waar doorgaans maar weinig meisjes natuurkunde kiezen en die iets
aan die situatie willen veranderen, zouden kunnen beginnen met zich af te vragen in
hoeverre de bestaande situatie hun verwachtingen ten aanzien van nieuwe leerlingen
bepaalt. Zijn zij misschien op voorhand al pessimistisch over wat de leerlingen aankunnen
of over de interesse van hun leerlingen in natuurkunde? Dat zou vooral voor meisjes
negatieve gevolgen kunnen hebben, omdat zulke verwachtingen van hun docent
natuurkunde de bestaande stereotiepen bevestigen en versterken.
Wanneer docenten zouden stilstaan bij de vraag, hoe de keuzepercentages voor natuurkunde
onder meisjes in de eigen school de verwachtingen voor nieuw binnenkomende meisjes
beïnvloeden, zou dat een start kunnen vormen van het proces van bewustwording dat
volgens de Emancipatieraad in 1991al professioneel van hen mocht worden verwacht.
Bovendiend zou het ook aanbevelenswaardig zijn als docenten natuurkunde zich afvragen
hoe zij eenzelfde cijfer interpreteren voor een meisje of een jongen, wat dat zegt over hun
verwachtingen over de betreffende leerlingen en hoe deze verwachtingen invloed uit kunnen
oefenen op de motivatie van deze leerlingen voor natuurkunde.

9.1.7 Kenmerken van het operationele cur r iculum
Endogene kenmerken van het curriculum komen niet meer voor in de uiteindelijke
regressievergelijking in tabel 8-3, onder andere omdat de onderzochte docenten weinig van
elkaar verschilden in hun lesactiviteiten. Zoals eerder besproken is in hoofdstuk 7, zijn er
wel aanwijzingen dat een brede, introducerende behandeling van natuurkunde in het eerste
jaar dat leerlingen het vak krijgen, in plaats van een diepgaander behandeling van een
beperkt aantal leerstofonderdelen, positief samenhangt met de keuze voor het vak door
meisjes. Er zijn echter te veel ontbrekende gegevens omtrent de tijd die de docenten aan elk
leerstofonderdeel hebben besteed, om één en ander goed mee te kunnen nemen in een
regressieanalyse. 
Vanwege de rol die ‘Natuurkunde gemakkelijk vinden’  speelt in de inschatting van de
docent van de waarschijnlijkheid dat meisjes in zijn of haar klas natuurkunde zullen kiezen
(zie paragraaf 9.1.6), zou een brede, introducerende benadering van natuurkunde een
positieve zichzelf bevestigende relatie tussen genoemde inschatting en de uiteindelijke
keuze voor natuurkunde door meisjes in gang kunnen zetten en onderhouden, naast de al
eerder geopperde veronderstelling dat een docent zijn of haar verwachtingen ook gebaseerd
zou kunnen hebben op het gangbare keuzepatroon in zijn of haar klassen.
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9.1.8 Duidelij ke Regels 
Het klasklimaatkenmerk ‘Duidelijke regels’  vormt een enigszins problematisch concept. De
oorspronkelijke verwachting was, dat een heldere structuur, waarvan duidelijkheid omtrent
wat wel en niet mag deel uitmaakt, een positieve invloed zou hebben op de deelneming van
meisjes aan natuurkunde. Er is echter een significant negatieve samenhang gevonden tussen
‘Duidelijke regels’  en de keuze voor natuurkunde. Wanneer ‘Duidelijke regels’  zou mogen
worden geïnterpreteerd als een indicatie van de ‘ lastigheid’  van de klas en/of de ‘streng-
heid’  van de docent (zie ook paragrafen 7.2.5 en 7.7), zou er sprake kunnen zijn van een
oorzakelijke relatie tussen ‘Duidelijke regels’  en de geringere keuze voor natuurkunde
onder meisjes, maar niet onder jongens. Het is bijvoorbeeld aannemelijk dat meisjes, op
grond van hun socialisatie, meer dan jongens worden afgeschrikt door een ‘streng-
corrigerende’  docent en een ‘ lastige’  klas, zelfs al zijn de correcties voornamelijk gericht
aan het adres van jongens. Jongens krijgen op die manier extra aandacht, ook al is die
negatief, maar wel ten koste van de aandacht die aan meisjes kan worden besteed, volgens
de strategie “Make trouble - Get results!”  (Spender, 1982). Meisjes hebben daar bij een vak
als natuurkunde waarschijnlijk meer last van dan jongens, omdat zij het, vanwege hun
geringere buitenschoolse ervaring met natuurkundige en technische zaken, juist moeten
hebben van de kwaliteit van het onderwijs in de natuurkunde en de zorg van de docent voor
hun leerresultaten. Het feit dat in de regressieanalyse in tabel 8-3 voor de meisjes meer
variantie in de keuze wordt verklaard door endogene kenmerken van de leeromgeving dan
voor jongens, ondersteunt deze veronderstelling.
Meisjes trekken zich, op grond van hun socialisatie, mogelijk ook meer aan van een
gespannen of rommelige sfeer in de klas dan jongens. Als zij in een dergelijke sfeer tot
slechtere resultaten komen en natuurkunde minder gaan waarderen, zou dat vervolgens al
snel kunnen worden toegeschreven aan een voor meisjes normaal gevonden gebrek aan
interesse, zonder dat de bijdrage van het klasklimaat wordt beseft.
Bepaalde exogene kenmerken van de leerlingpopulatie voor de school als geheel zouden
mogelijk ook van invloed kunnen zijn geweest, namelijk kenmerken die zowel tot een
grotere nadruk op ‘Duidelijke regels’ , als een geringere keuze voor natuurkunde geleid
kunnen hebben, bijvoorbeeld veel leerlingen uit achterstandssituaties. Uit de gegevens
blijken daar geen aanwijzingen voor. Er is bijvoorbeeld geen sprake van verschillen tussen
regio’s en/of scholen van verschillende grondslag in de gemiddelde scores op ‘Duidelijke
regels’ . Het gaat bij ‘Duidelijke regels’  vooral om een kenmerk van de docent en/of de klas.
Voor het onderhavige onderzoek waren docenten geselecteerd die minimaal drie jaar
leservaring hadden, om vertekening van de onderzoeksresultaten door ordeproblemen van
beginnende docenten te voorkomen. Beginnersproblematiek lijkt daarom niet op voorhand
waarschijnlijk. Bij een hoge score op ‘Duidelijke Regels’  gaat het dus vooral om ‘strenge’
docenten en/of ‘ lastige’  klassen. Omdat het negatieve verband het sterkst optreedt tussen de
waarneming door jongens van de mate waarin de docent de regels stelt en de keuze voor
natuurkunde door meisjes, bestaat het vermoeden dat vooral het gedrag van (sommige)
jongens het probleem vormt.
In klassen waarin het gedrag van jongens een belemmering vormt voor de deelneming van
meisjes aan de les zou op schoolniveau, in de leerlingbegeleiding, extra aandacht kunnen
worden besteed aan leerlingen die gevaar lopen negatieve gevolgen voor hun prestaties en
motivatie te ondervinden van het verblijf in een lastige klas. Een andere mogelijkheid is het
gescheiden les geven aan meisjes en jongens in het vak natuurkunde in (potentieel) lastige
klassen. Ook daarover kan wel op schoolniveau, maar niet op individueel docentniveau,
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worden besloten. Individuele docenten zouden nascholing kunnen zoeken in het omgaan
met lastige klassen, bijvoorbeeld in het kader van het langlopende project ‘Alle Leerlingen
bij de Les (ALL)’  van het Algemeen Pedagogisch Studiecentum (APS, 2003).

9.1.9 Dezelfde docent weer  bij  de keuze voor  natuurkunde
Van de exogene kenmerken is het al dan niet met zekerheid weer dezelfde docent krijgen
wanneer een leerling natuurkunde kiest, de belangrijkste voorspeller van de keuze voor
natuurkunde door meisjes, maar voor jongens verdwijnt dit kenmerk uit beeld en is contact
van de docent met de ouders een significante voorspeller. In paragraaf 5.5 is al
geconstateerd dat de betreffende docenten significant vaker contact hebben gehad met de
ouders van leerlingen over de natuurkundekeuze dan de overige docenten en kennelijk telt
dat aspect voor jongens nog wat sterker.
De docenten die met zekerheid de leerling weer in de klas zouden krijgen als die
natuurkunde zou kiezen, gaven significant vaker dan de overige docenten les op een kleine
MAVO of MAVO-afdeling, in dit onderzoek gedefinieerd als een opleiding met 200 tot 400
leerlingen. Dat maakt het waarschijnlijk dat zij de enige MAVO-docent natuurkunde waren
in hun school. In dergelijke scholen zouden problemen kunnen ontstaan met personele
middelen en/of roosters wanneer te veel leerlingen na het tweede leerjaar natuurkunde
blijven volgen, een soort ‘quantiserings-effect’ . Voor een paar leerlingen meer kan een
school immers moeilijk een extra docent inhuren of een extra klas samenstellen.
Uiteraard kon leerlingen op dergelijke scholen die per se natuurkunde wilden blijven
volgen, niet worden verboden om dat te doen, maar er zou wel een zekere druk kunnen zijn
uitgeoefend om na het tweede leerjaar al te beslissen of men natuurkunde in het eindexamen
zou opnemen, in plaats van met die beslissing te wachten tot na het derde leerjaar.
Voorbeelden hoe die druk tot stand zou kunnen komen, zijn het parallel roosteren van Frans
en natuurkunde (Sterringa & Petit, 1989), strengere selectie en beoordeling (bijvoorbeeld
een moeilijk proefwerk aan het einde van het schooljaar), of leerlingen die denken het vak
niet aan te kunnen en/of nog twijfelen het advies geven om het vak te laten vallen in plaats
van het nog een jaartje ‘aan te zien’ . Leerlingen die, als zij natuurkunde zouden kiezen,
dezelfde docent zeker weer zouden krijgen, rapporteerden bij gelijke rapport- en
proefwerkcijfers inderdaad een significant minder positief keuzeadvies en vonden
natuurkunde significant minder gemakkelijk, zowel voor zichzelf als voor de leerlingen in
hun klas, dan leerlingen voor wie niet zeker was of zij dezelfde of een andere docent weer
zouden krijgen. Met � -waarden van minder dan .10 zijn de genoemde verschillen, hoewel
significant, overigens gering. 
Er kan ook sprake zijn geweest van gewoonte: Wanneer het in een school eenmaal
gebruikelijk is dat leerlingen na het tweede leerjaar definitief kiezen, is dat op zich al
voldoende voor de instandhouding van dat patroon. Wanneer er, vanwege gebrek aan
middelen of gewoontevorming, sprake is van extra druk om vroeg te kiezen, leidt dat tot
lagere keuzepercentages, ook al wordt meisjes het vak niet expliciet afgeraden.
De docenten die dezelfde leerling weer zouden krijgen, gaven per definitie ook les in het
derde leerjaar, maar uit de achtergrondgegevens is niet gebleken, dat zij significant langer
leservaring in de bovenbouw hadden dan de overige docenten en om die reden meer op de
bovenbouw georiënteerd zouden kunnen zijn. Mogelijk hadden zij wel gemiddeld wat meer
bovenbouwklassen en minder tweede klassen voor natuurkunde. 
De gemeenschappelijke factor die ten grondslag kan liggen aan het dezelfde docent weer
krijgen bij de keuze voor natuurkunde en de daarmee samenhangende verschijnselen, lijkt
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schaarste te zijn. Er is uit onderzoek weinig bekend over hoe schaarste aan docenten precies
doorwerkt op de onderwijskansen en -keuzen van ‘niet-traditionele’  groepen leerlingen.
Wel weten we, dat in tijden van schaarste aan werkgelegenheid in ‘mannen’beroepen,
bijvoorbeeld technische beroepen na de tweede wereldoorlog in de Verenigde Staten, en bij
schaarste aan hogere functies, bijvoorbeeld in de schoolleiding bij de fusie van kleuter- en
lager onderwijs in Nederland, het percentage vrouwen in die beroepen en in die functies is
gedaald. Er werd in deze voorbeelden vaak expliciet naar sekse gediscrimineerd, zeker aan
het eind van de jaren veertig, maar ook allerlei bijkomende factoren zouden ertoe geleid
kunnen hebben, dat juist vrouwen als eerste de nadelen van schaarste ondervonden. 

Schaarste aan docenten is nog steeds actueel en misschien zelfs een nog groter probleem
dan ten tijde van de gegevensverzameling voor dit onderzoek (Inspectie van het Onderwijs,
2001, 2003). Scholen die moeite hebben met het vinden van docenten natuurkunde in het
bijzonder en exacte vakken en techniek in het algemeen, zullen dan ook verdacht moeten
zijn op de toegankelijkheid van het betreffende onderwijs voor meisjes. Een adequate
keuzebegeleiding, waarin men zich bewust is van de invloed van seksestereotypering op de
keuze voor natuurkunde en techniek, zou ervoor kunnen zorgen dat leerlingen, meisjes en
jongens, keuzes maken op grond van hun capaciteiten, niet op grond van gewoonte en
stereotiepe opvattingen. 

9.1.10 Docenten Natuurkunde die ook Scheikunde geven
Scheikunde werd in het MAVO van voor de basisvorming uitsluitend in het derde en vierde
leerjaar gegeven. Van de docenten die ook scheikunde gaven kan daarom worden
aangenomen dat zij, waarschijnlijk minder dan andere docenten, ervaring hadden in de
omgang met tweedeklassers en brugklassers, in het bijzonder met meisjes en leerlingen die
moeite hebben met natuurkunde.
Docenten die naast natuurkunde ook scheikunde gaven, hadden inderdaad significant
langere tijd bovenbouwervaring dan docenten die dat niet deden, F (1, 101) = 5.32, �  = .22,
p = .05, dat wil zeggen dat zij relatief langer ervaring hadden in het derde en vierde leerjaar
en minder in het tweede leerjaar. Van docenten die naast natuurkunde ook scheikunde
gaven, kan bovendien worden aangenomen dat zij, in vergelijking met docenten die naast
natuurkunde ook wiskunde gaven, relatief veel bovenbouwklassen hadden, weinig tweede
klassen en geen brugklassen. In het derde en vierde leerjaar MAVO werden de klassen voor
natuurkunde numeriek overheerst door jongens, omdat veel meer jongens natuurkunde
kozen dan meisjes. Bovendien zaten in de bovenbouw MAVO leerlingen die een bewuste
keuze hadden gemaakt voor het vak natuurkunde, op grond van hun waardering van het vak
en hun prestaties. De docenten natuur- en scheikunde waren dus, als groep, minder gewend
om les te geven aan meisjes en aan leerlingen die moeite hebben met natuurkunde en/of niet
op voorhand gemotiveerd zijn, dan docenten natuurkunde die geen scheikunde gaven.
Docenten die naast natuurkunde ook wiskunde gaven, hadden vaak veel ervaring met brug-
en tweedeklassers en hadden door hun brugklaservaring al een goed idee van wat hun
leerlingen in het tweede leerjaar aankonden op exact gebied. Zij waren daardoor in principe
beter in staat hun lessen aan te passen aan de behoeften van alle leerlingen en zij hadden
dan ook een beter beeld van de capaciteiten van de leerlingen op exact gebied.
Uit de gegevens blijkt wel enige ondersteuning voor deze veronderstelling: Docenten die
ook scheikunde gaven waren er minder mee bezig de klas sekseneutraal aan te spreken,
behandelden meer voorbeelden en toepassingen, vooral natuurverschijnselen en lichaam en
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gezondheid en gaven minder Elektriciteit en Magnetisme dan docenten die geen scheikunde
gaven. Docenten die ook wiskunde gaven, vertoonden over de hele linie, in sterkere mate
dan de overige docenten, kenmerken die positief samenhangen met de deelneming van
meisjes aan natuurkunde, hoewel het verschil nergens significant is. Het betreft meer een
trend. Zo behandelden ze minder voorbeelden en contexten -behalve voorbeelden en
contexten die met beroepen te maken hebben, die ze juist vaker noemden- ze behandelden
meer Elektriciteit en Magnetisme en ze letten er meer op dat ze de klas sekseneutraal
aanspraken.
Het lijkt dus vooral een combinatie van vele factoren te zijn, die er voor zorgt dat er voor
docenten natuurkunde die ook scheikunde gaven, nog sprake is van een extra effect op de
keuze voor natuurkunde door meisjes. Het onderliggende kenmerk lijkt de hoeveelheid
ervaring te zijn met meisjes in de klas in het bijzonder en een qua motivatie en capaciteiten
diverse leerlingpopulatie in het algemeen.

De vakken natuur- en scheikunde zijn bij de invoering van de basisvorming samengevoegd
tot één vak Natuur-en Scheikunde (Nask 1), en daarom is het mogelijk dat de ‘vroegere’
docenten natuurkunde die ook scheikunde gaven, nu meer worden ingezet in het tweede
leerjaar en de docenten natuurkunde die ook wiskunde gaven minder. Daarom is het des te
belangrijker, dat docenten natuur- en scheikunde zich bewust worden van de voren-
genoemde processen, die er ‘ongemerkt’  toe kunnen leiden dat hun onderwijs in het tweede
leerjaar minder goed op meisjes is afgestemd dan dat van hun collega’s natuur- en
wiskunde. Mogelijk hebben docenten natuur- en scheikunde sinds de invoering van de
basisvorming en het latere VMBO de nodige ervaring opgebouwd en adequate strategieën
ontwikkeld voor het onderwijs aan leerlingen in het tweede leerjaar.

9.1.11 Het leerboek
Van de exogene kenmerken blijft ook de aard van het leerboek in de stapsgewijze regressie
in tabel 8-3 over als een significante voorspeller van de keuze. Het gebruik van een
‘moderne’  methode, dat wil zeggen een methode die claimt de natuurkunde thematisch en/of
‘ in context’  te behandelen, levert een negatieve bijdrage aan de keuze voor natuurkunde
door meisjes. Het gebruik van een moderne methode hangt volgens verwachting samen met
het aan de orde stellen van contexten en toepasssingen van de natuurkunde, meer practicum
en minder klassikaal les geven, maar ook met een grotere variatie aan leerstofonderdelen die
aan de orde worden gesteld en meer tijd voor Elektriciteit en Magnetisme. Er is dus sprake
van een significante samenhang tussen het gebruik van een moderne methode en kenmerken
van het curriculum die op hun beurt zowel negatief als positief samenhangen met de keuze
voor natuurkunde door meisjes, met kennelijk een ‘per saldo’  negatief effect. Meisjes in
klassen waar een moderne methode werd gebruikt, vonden natuurkunde significant minder
leuk en gemakkelijk, dat laatste zowel voor zichzelf als voor de leerlingen in de klas. 
Hoewel er globaal genomen dus sprake is van een negatief effect van het gebruik van een
moderne methode, bleek bij nadere beschouwing dat een grote hoeveelheid verschillende
methoden in 1991 onder de noemer ‘modern’  vielen, met een sterk variërend percentage
kiezers onder de meisjes. Met andere woorden: Het effect van het gebruik van een moderne
methode is voor alle methoden bij elkaar genomen negatief, maar er mag niet worden
geconcludeerd dat dit voor elke moderne methode afzonderlijk geldt. Vanwege de recente
invoering van dergelijke methoden in het begin van de jaren 1990, waren er in die tijd
wellicht grote kwaliteitsverschillen tussen leerboeken, waarvan sommige uitgebreid getest
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waren, maar andere misschien overhaast bij elkaar geschreven en op de markt gebracht.
‘Kinderziekten’  van de in 1990 nog recente invoering van de moderne methoden en het
moeten wennen aan een nieuw leerboek zouden een negatief effect gehad kunnen hebben,
alsmede het feit dat leerlingen met een nieuwe methode niet bij ouders, broers en zussen te
rade kunnen gaan wanneer ze iets niet begrijpen. 
Het gebruik van contexten kan natuurkunde mogelijk ook moeilijker maken, omdat dat
extra denkstappen en een grotere taalvaardigheid vereist en mogelijk extra leerstof betekent.
Bovendien had de doorsnee docent natuurkunde ten tijde van het onderzoek nog weinig
ervaring met en scholing in, het effectief toepassen van contexten in zijn of haar onderwijs. 

In het onderhavige onderzoek heeft geen uitgebreide analyse van de verschillende methoden
plaatsgevonden, omdat op dit punt al veel onderzoek is verricht en aanbevelingen gedaan
die nog steeds actueel zijn (Mottier, 1988). Uit een snelle vergelijking van ‘moderne’  en
‘ traditionele’  methoden en de veel gebruikte methode ‘Natuurkunde voor Nu en Straks’  in
het onderhavige onderzoek valt wel op, dat laatstgenoemde vakstructuurgerichte methode in
taalgebruik en illustraties leerlinggerichter was dan veel andere traditionele methoden. Dat
wil zeggen, geen formalistisch en onpersoonlijk taalgebruik met robotachtige poppetjes in
natuurkundige situaties, maar direct tot de leerling gerichte, simpele en overzichtelijke
introducties en uitleg en ‘natuurlijk’  ogende tekeningen van meisjes en jongens. De
overzichtelijke ordening volgens de vakstructuur, gecombineerd met leerlinggericht
taalgebruik en illustraties, zou het relatieve succes van Natuurkunde voor Nu en Straks
kunnen verklaren. 

Docenten die contextgerichte methoden gebruiken, zullen er voor moeten zorgen dat de
opbouw van de leerstof overzichtelijk blijft en goed gestructureerd is en alert zijn op de
moeite die leerlingen kunnen hebben met het taalgebruik. De contexten moeten herkenbaar
en motiverend zijn voor een diverse groep leerlingen. ‘Beroepen’  zou in elk geval als
context uitgebreider aan de orde moeten komen dan in het begin van de jaren 1990 het
geval was. Zeer gedetailleerde aanbevelingen zijn te vinden in het proefschrift van Mottier
(1988) en een goed voorbeeld is te vinden in een les in optica volgens het ARCS model
(Keller & Kopp, 1987).

9.1.12 K lassikale keuzebegeleiding
Slechts in negen procent van de onderzochte MAVO’s werd geen klassikale begeleiding
voor de keuze van het vakkenpakket gegeven. In deze scholen hebben de meisjes significant
minder vaak natuurkunde gekozen dan in de scholen waar wel klassikale keuzebegeleiding
werd gegeven, doorgaans door de decaan. Het patroon voor jongens ligt andersom. Jongens
hebben juist significant minder vaak natuurkunde gekozen in klassen waar keuzebegeleiding
plaatsvond dan in klassen waar dat niet gebeurde.
Deze bevinding bevestigt de in hoofdstuk 2, mede op grond van eerder onderzoek
geformuleerde verwachting, dat seksestereotiepe keuzepatronen minder kans krijgen en er
bewustere keuzen gemaakt worden als de keuze gebaseerd kan worden op feitelijke, voor
meisjes en jongens dezelfde en gelijkelijk toegankelijke informatie. Voor de onderzochte
meisjes had dat een hoger keuzepercentage tot gevolg, voor de jongens een lager.
Klassikale keuzebegeleiding vindt tegenwoordig op VMBO scholen plaats in het vak PSO. 
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9.2 Beperkingen en begrenzingen van het onderzoek

Terugziend op het onderzoek en de gemaakte keuzen, wordt het duidelijk dat er sprake is
geweest van een aantal problemen en beperkingen.
De curriculumvragenlijst is zeker voor verbetering vatbaar. De in hoofdstuk 4 geconsta-
teerde discrepanties tussen schalen voor leerlingen en docenten kunnen te maken hebben
gehad met het gegeven dat de docenten, behalve de vragen die de leerlingen kregen, in
dezelfde lijst ook nog naar een ander curriculumaspect werd gevraagd, namelijk de mate
van differentiatie. De van te voren verwachte dimensies die zijn ontleend aan Hoffman en
Lehrke, bleken voor leerlingen nog wel redelijk op te gaan (zie ook bijlage 3, onderdeel 4),
met uitzondering van de schaal ‘Conceptverheldering’ , die bestaat uit een combinatie van
‘Structuur-’ , ‘Context-’  en ‘Actief’  items. Het betreft een combinatie van het aanbrengen
van structuur in behandelde en te behandelen leerstof, ingaan op de ontwikkeling van ideeën
in de natuurkunde en actief leren. Deze schaal zou met het oog op de nieuwe curricula zeker
interessant zijn om verder te ontwikkelen, omdat hij aansluit bij constructivistische noties.
Hoewel er voor docenten onder dezelfde noemer van ‘Conceptverheldering’  deels andere
items vallen, meet ook deze schaal de mate waarin leerlingen actief leren en het aan de orde
stellen van natuurkundige denkbeelden en in iets mindere mate dan bij de leerlingen. Het
aanbrengen van structuur in de vorm van vooruitblikken op en samenvatten van de
behandelde leerstof speelt in de schaal voor docenten geen rol. Die laatste aspecten vallen
bij docenten onder de noemer ‘ (Controle op) de verwerking van de leerstof’ , die voor de
helft uit structuuritems bestaat en voor de helft uit items die het voorkomen van
niveaudifferenatiatie meten. Naar niveaudifferentiatie is bij de leerlingen niet gevraagd.
Het zou mogelijk moeten zijn, om evenals voor de klasklimaatschalen het geval is, een voor
leerlingen en docenten gelijkluidende schaal ‘Conceptverheldering’  te ontwikkelen.
Ondanks de geconstateerde beperkingen van de schaal ‘Conceptverheldering’  in zijn
huidige staat, zou het wel de moeite waard kunnen zijn om hem in de bestaande vorm voor
te leggen aan docenten en leerlingen in het VMBO, om na te gaan of er in de afgelopen tien
jaar sprake is geweest van een toename in instructie die voldoet aan constructivistische
principes.

Hoewel de klasklimaatvragenlijst wel dezelfde structuur opleverde voor leerlingen en
docenten, bleken er met twee schalen interpretatieproblemen op te treden.
De schaal ‘Competitie’  in de klasklimaatvragenlijst kon niet gebruikt worden. Hij meet
namelijk niet het type van vergelijkende beoordeling dat oorspronkelijk de bedoeling was.
Dit aspect van het klasklimaat kon dus niet gemeten worden. Van een zelf bedachte schaal
over het beoordelen van ook andere dan cognitieve vaardigheden bleken de items eveneens
niet voldoende onderlinge samenhang te vertonen, dus ook dit aspect moest buiten
beschouwing worden gelaten.

De schaal ‘Duidelijke Regels’  lijkt -maar nader onderzoek zou zeker wenselijk zijn- juist
het tegengestelde te meten van wat er mee bedoeld werd, namelijk een gebrek aan ‘orde’ , in
plaats van een ordelijk klasklimaat, dan wel een te strenge ‘ordehandhaving’ .

Er kan geconcludeerd worden, dat de mate van het voorkomen van de Ideal State op
bovengenoemde aspecten niet, dan wel met de nodige beperkingen, gemeten kon worden. 

221



Afgezien van bovengenoemde problemen met de interpretatie van een aantal schalen, kent
een meting in de vorm van een ‘momentopname’  ook duidelijke beperkingen. Die zijn
vooral gelegen in het kunnen interpreteren van verbanden als causale verbanden.
Wederzijdse beïnvloedingen kunnen al helemaal niet worden aangetoond. Hoogstens
kunnen causale verbanden en reciproke relaties aannemelijk gemaakt worden, maar
daarmee zijn ze nog niet wetenschappelijk onderbouwd. Voor een aantal bevindingen in dit
onderzoek is wel beargumenteerd dat die verklaard zouden kunnen worden uit elkaar
wederzijds beïnvloedende exogene en endogene factoren, maar voorlopig blijft het daarmee
bij een hypothese, niet een wetenschappelijk bewijs.

Tot slot vormt de periode waarin de gegevens verzameld zijn, een beperking met het oog op
de geldigheid voor de huidige situatie in het onderwijs, waarin sinds het begin van de jaren
1990 de nodige veranderingen plaats hebben gevonden. Dit onderwerp komt in de volgende
paragraaf apart aan de orde.

9.3 Relevantie van de bevindingen in het licht van nieuwe ontwikkelingen, enige
      aanbevelingen voor  onderzoek

In hoofdstuk 1 zijn ontwikkelingen in het onderwijs in de natuurkunde besproken in het
MAVO van voor en na de invoering van de basisvorming. Ook is de invoering van het
huidige VMBO aangekaart. Er is betoogd, dat emancipatiedoelen in de kerndoelen van de
basisvorming in de opeenvolgende versies steeds implicieter geformuleerd werden en dat de
inspectie van het onderwijs in de lespraktijk anno 1998 nog niet veel veranderd vond op het
gebied van nieuwe elementen als beroepenoriëntatie en een meer kwalitatieve aanpak van
de natuurkunde. De vraag is, of genoemde elementen in de lespraktijk anno 2003 nu wel
doorgevoerd zijn. In zijn onderwijsverslag van 2001 constateert de inspectie van het
onderwijs dat er op diverse terreinen vooruitgang is geboekt, bijvoorbeeld in de keuze-
begeleiding, maar dat de kerndoelen van de basisvorming over het geheel genomen nog
(steeds) niet voldoende worden bereikt, dat het onderwijs nog niet voldoende is ingericht op
‘actief lerende leerlingen’  en dat in de kwaliteitszorg weinig aandacht wordt besteed aan de
vakdidactiek. Ook is er zorg over het nijpende lerarentekort, vooral in het VMBO, de
huisvesting en de overladenheid van sommige vakken en het voldoende rekening (kunnen)
houden met de bijzonder diverse leerlingpopulatie in het VMBO (Inspectie van het
Onderwijs, 2001). 

In het onderhavige onderzoek zijn indirecte aanwijzingen gevonden, dat schaarste aan
docenten via allerlei processen mogelijk een negatieve invloed uitoefent op de keuze voor
natuurkunde door ‘niet-traditionele’  leerlingen, c.q. meisjes. Er zijn argumenten aangevoerd
hoe dat zou kunnen gebeuren, zonder dat scholen en docenten natuurkunde er bewust op uit
hoeven te zijn om meisjes uit te sluiten van deelneming aan natuurkunde. 
Nader onderzoek naar een mogelijk differentieel effect van schaarste op de sectorkeuze op
verschillende groepen leerlingen is zeker gewenst. Als er een differentieel effect wordt
gevonden, dient bekeken te worden wat er kan worden gedaan om de situatie te verbeteren.

Overige resultaten nog steeds van belang kunnen zijn, worden in het volgende puntsgewijze
behandeld:
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9.3.1  Seksespecifieke interpretaties en verwachtingen omtrent prestaties en interesse
          in natuurkunde en techniek

De bevindingen in hoofdstuk 6, over seksespecifieke interpretaties en verwachtingen onder
docenten omtrent de prestaties, de keuze voor natuurkunde en de interesse in technische
beroepen, zijn in het licht van de invoering van sectoren in het VMBO ook nu nog relevant.
De keuze voor een sector, die het vakkenpakket en de latere mogelijkheden voor vervolg-
opleidingen en beroepen vastlegt, moet in het VMBO immers al in het tweede leerjaar
gemaakt worden. Een leerling die niet voor de sector Techniek heeft gekozen, kan moeilijk
op die keuze terugkomen en in een later stadium van sector veranderen, vanwege onder
andere het grote verschil in de hoeveelheid natuur- en scheikunde tussen de sectoren. Het
idee van het ‘open houden van mogelijkheden’  door het kiezen van een vakkenpakket
waarmee men nog alle kanten op kan (zie paragraaf 1.2.1), is met de invoering van sectoren
komen te vervallen. Omdat in de sector Techniek het vak natuur- en scheikunde zo’n
belangrijke rol speelt, wegen de ervaringen van meisjes met natuur-en scheikunde in het
tweede leerjaar nog minstens even zwaar als in het vroegere MAVO. Deze ervaringen
houden onder andere het ondergaan van de invloed van seksespecifieke interpretaties en
inschattingen door docenten natuurkunde in.

De aanbevelingen die in de Ideal State gedaan zijn onder de noemer ‘Gelijke behandeling’ ,
in het bijzonder op het punt van de inschattingen en interpretaties van de prestaties, het
gedrag en de motivatie van leerlingen, zijn ook nu zeker nog actueel. Op lerarenopleidingen
en in de nascholing van docenten natuurkunde zou daar aandacht aan moeten worden
besteed. Dit zou kunnen gebeuren met behulp van de door Dolle-Willemsen (1997) ont-
wikkelde training.

Het verdient ook aanbeveling om onderzoek te verrichten naar de sectorkeuze door meisjes
en in welke mate de interpretaties en verwachtingen van docenten natuur- en scheikunde de
beleving van de leerlingen en de uiteindelijke sectorkeuze (kunnen) beïnvloeden. 

9.3.2 Keuzebegeleiding en beroepenor iëntatie
Natuurkunde nuttig vinden voor later bleek de belangrijkste voorspeller te zijn voor de
keuze voor natuurkunde door meisjes en jongens in het ‘oude’  MAVO (tabel 8-3), maar
juist aan dat ‘nuts’  aspect werd in de lessen in de onderzochte klassen weinig tot geen
aandacht besteed. Het nieuwe vak Practische Sectororiëntatie (PSO) in het VMBO kan
mogelijk een positieve invloed uitoefenen, analoog aan het aanbieden van klassikale
keuzebegeleiding in het vroegere MAVO. PSO biedt in elk geval een goede ingang om,
meer dan in het vroegere MAVO gebeurde, aandacht te besteden aan beroepen en
opleidingen waar natuurkunde voor nodig is. Dat zou echter ook in de lessen natuur- en
scheikunde zelf verweven moeten worden, omdat het vak zo’n belangrijke rol speelt in de
sector Techniek. Uit buitenlands onderzoek is e.e.a. bekend over de effecten van diverse
vormen van ‘ roldoorbrekende’  beroepenoriëntatie (Kelly et al., 1984), maar actueel onder-
zoek naar een goede inrichting van PSO in het VMBO voor alle leerlingen is zeker gewenst.

9.3.3  Ontwikkelingen in het cur r iculum in natuur- en scheikunde
Er is, in strijd met de verwachting, een negatieve correlatie gevonden tussen de keuze voor
natuurkunde door meisjes (en jongens) en de mate waarin voorbeelden en contexten aan de
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orde worden gesteld, in het bijzonder ‘Natuurverschijnselen’ , ‘Lichaam en Gezondheid’  en
‘Techniek’  (die laatste alleen voor meisjes). Ook het gebruik van in het begin van de jaren
1990 ‘Moderne’  methoden, vertoont een negatieve samenhang met de keuze voor natuur-
kunde door meisjes. Als mogelijke oorzaken zijn onder andere invoeringsproblemen
aangevoerd, die nu niet meer actueel zijn, maar andere mogelijke oorzaken zijn dat nog wel.
Het betreft het sterkere beroep dat in de nieuwe methoden mogelijk gedaan wordt op de
taalvaardigheid van leerlingen en op hun vermogen om in een realistische situatie de
natuurkundige aspecten te identificeren en er verder mee te werken. In het licht van de
nieuwe contextgerichte curricula in het VMBO is deze bevinding zeker van belang.
De aanbevelingen uit de Ideal State over het duidelijk structureren van de leerstof zijn dus
ook nu nog actueel voor docenten natuurkunde, juist in de nieuwe curricula. 
Het verdient ook aanbeveling om in het VMBO onderzoek te verrichten naar de vraag, in
hoeverre bovengenoemde veronderstellingen over de problemen met de nieuwe curricula
inderdaad kloppen en of er nog steeds sprake is van een negatief effect op het ervaren
gemak en of er in de huidige situatie sprake is van een negatief effect op de sectorkeuze.
De aanbevelingen over een breed en op oriëntatie gericht, gedifferentieerd aanbod en een
moeilijkheidsgraad die door alle leerlingen als haalbaar wordt ervaren, blijven eveneens
onverminderd belangrijk, zeker in het licht van de zorg over de overladenheid van het
curriculum.

9.4 Samenvatting van het onderzoek en de onderzoeksresultaten

In dit proefschrift is onderzocht welke kenmerken van het bestaande onderwijs in de
natuurkunde in het tweede leerjaar van het MAVO in het begin van de jaren negentien-
negentig, significant samenhangen met positieve uitkomsten onder meisjes, in het bijzonder
de keuze door meisjes voor natuurkunde. 
Uit de resultaten die in hoofdstukken 5 tot en met 8 zijn beschreven, blijkt dat de voor de
deelneming van meisjes relevante kenmerken van de docent en de leeromgeving kunnen
worden aangeduid met de trefwoorden ‘Nut, vertrouwen en toegankelijkheid’ . Er moet
(meer) aandacht besteed worden aan het nut van natuurkunde in de lessen en in de
keuzebegeleiding, de docent moet vertrouwen hebben in de capaciteiten van meisjes voor
natuurkunde en het vak moet toegankelijk zijn voor alle leerlingen qua moeilijkheidsgraad,
variatie in onderwerpen , orde en structuur. Een gebrek aan docenten natuur- en scheikunde
zou de toegankelijkheid in het bijzonder voor meisjes en andere ‘niet-traditionele’  groepen
leerlingen in gevaar kunnen brengen en daar moeten scholen en docenten alert op zijn.

Aanbevelingen voor de praktijk in hoofdstuk 9, zijn gericht op het aangeven van het nut van
natuurkunde voor vervolgopleidingen en beroepen in het leerstofaanbod en in de
keuzebegeleiding, het zich bewust worden door docenten van hun verwachtingen omtrent
keuzen en prestaties van meisjes en de omstandigheden die van invloed zijn op deze
verwachtingen, het geven van opbouwende keuzeadviezen, het afzien van een te eenzijdige,
diepgaande en op selectie gerichte behandeling van natuurkunde in het tweede leerjaar, het
gebruiken van de wiskundecijfers als indicator voor toekomstig succes in natuurkunde en
het gebruiken van een helder gestructureerd, qua taalgebruik en illustraties niet
stereotyperend, leerlinggericht leerboek. Op schoolniveau zouden maatregelen genomen
moeten worden om negatieve effecten van storend gedrag van jongens op de waardering
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van meisjes voor natuurkunde tegen te gaan, bijvoorbeeld door het aanbieden van
gescheiden onderwijs voor ‘ lastige klassen’  of docenten in de gelegenheid stellen om
nascholing te volgen over het omgaan met lastige klassen.

Nader onderzoek zou zich kunnen richten op de sectorkeuze door meisjes in het VMBO en
de rol die eventuele seksespecifieke verwachtingen hierin spelen, op de inrichting van het
vak Praktische Sectororiëntatie vanuit emancipatoir perspectief, op de invloed van schaarste
aan docenten en middelen en op de voorspellende waarde van de prestaties in wiskunde
voor succes in natuurkunde en in de sector Natuurkunde en Techniek in het VMBO. Tot
slot zou onderzoek naar de effecten van onderwijs ‘ in context’  gewenst zijn, vooral met
betrekking tot de door meisjes ervaren moeilijkheidsgraad en relevantie.

In hoofdstuk 1 is geconstateerd dat de situatie wat betreft de keuze voor het vak
natuurkunde door meisjes in het MAVO van voor de basisvorming, sinds het ontstaan van
het MAVO in het begin van de jaren zeventig slechts zeer geringe voortgang heeft vertoond.
De basisvorming heeft in deze situatie geen verandering gebracht, mede als gevolg van de
verwatering van de emancipatiegerichte kerndoelen en het niet implementeren van de
doelen op het terrein van de beroepsoriëntatie, waarvan door het ministerie van OC&W een
emancipatoir effect werd verwacht. Gecombineerd met de overheveling van het
onderwijsemancipatiebeleid naar de scholen, het niet verplicht stellen van emancipatoire
beroepskwalificaties voor docenten en de geringe animo van docenten natuurkunde in het
vroegere MAVO voor maatregelen om de deelneming van meisjes aan het onderwijs in de
natuurkunde te bevorderen, is het niet verwonderlijk dat natuurkunde, c.q. de sector
Techniek, nog steeds een zeer uitgesproken ‘mannenterritorium’  is. 

Hoewel dus landelijk maar weinig meisjes natuurkunde kozen en nog steeds kiezen, was de
situatie indertijd wel van school tot school en van docent tot docent verschillend genoeg om
te kunnen onderzoeken in hoeverre die verschillen aan kenmerken van de docent en de
leeromgeving toegeschreven konden worden. 
Het onderhavige onderzoek moest inzicht verschaffen in de vraag of verschillen tussen
klassen in de waardering en de keuze voor natuurkunde door meisjes, toegeschreven kunnen
worden aan verschillen in kenmerken van de docent en de leeromgeving. Het gaat zowel om
kenmerken die door de docent gestuurd kunnen worden als om niet-stuurbare kenmerken
die van invloed kunnen zijn op de deelneming van meisjes aan het onderwijs in de
natuurkunde.

De onderzoeksvragen luidden:

1a. Wat is al bekend over door de docent beïnvloedbare kenmerken van natuurkunde-
 onderwijs, die gunstig zijn voor meisjes? 
1b. Is het mogelijk om op grond van eerder onderzoek, beschrijvingen van praktijkerva-

 ringen en theorie, een samenhangend beeld te schetsen van het gewenste natuurkunde-
 onderwijs voor meisjes, “ Ideal State”  genoemd?

2. “ In hoeverre voldoet het bestaande onderwijs in de natuurkunde aan de Ideal State
 kenmerken?”
3. “Hoe sterk hangen de keuze voor natuurkunde (of een andere uitkomst) samen met
 endogene en exogene kenmerken van de docent, de leeromgeving en de leerlingen?”
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4. “ In hoeverre kunnen aangetroffen gewenste uitkomsten gerelateerd worden aan de mate
 waarin het onderwijs in de natuurkunde voldoet aan de Ideal State?”
5. “Wat is toe te schrijven aan de invloed van de docent en welke andere factoren spelen
 eventueel een rol?”

Onderzoeksvraag 3 werd uitgewerkt in drie deelvragen, namelijk:
3a.“ Wat onderscheidt de, met betrekking tot de keuze voor natuurkunde door meisjes,
   meest en minst succesvolle klassen van elkaar?”  
3b.“ Wat is de samenhang van een bepaald kenmerk met het percentage kiezers voor

  natuurkunde onder de meisjes in een klas?”
3c.“ In hoeverre hangt het al dan niet kiezen van natuurkunde door een meisje samen met

  de mate waarin een bepaald kenmerk voor haar van toepassing is (geweest)?”

Vraag 1a is beantwoord in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 2 is de Ideal State ontwikkeld, een
systematisch overzicht van kenmerken van de docent en de leeromgeving waarvan werd
verondersteld dat die de deelneming van meisjes aan natuurkunde gunstig zouden
beïnvloeden. ‘Deelneming’  omvat de beleving, het academisch zelfbeeld, de prestaties en de
voorgenomen en uiteindelijke keuze voor natuurkunde. Overeenkomstig de door Kahle
voorgestelde werkwijze, is de Ideal State gebaseerd op uitkomsten van onderzoek en was
het aanvankelijk de bedoeling dat hij zou dienen als maatstaf waaraan het bestaande
onderwijs in de natuurkunde kon worden afgemeten, opdat tekortkomingen en ‘good
practices’  in het bestaande onderwijs aan het licht zouden komen. Vervolgens zouden dan
gerichte aanbevelingen gedaan kunnen worden om de deelneming van meisjes aan het
onderwijs in de natuurkunde te verbeteren. De kenmerken in de Ideal State moesten in
principe door de docent gestuurd kunnen worden. 

In de Ideal State wordt onderscheid gemaakt tussen kenmerken van de docent en van de
leeromgeving. Kenmerken van de docent betreffen het probleembewust handelen in de
vakdidactische aanpak, de omgang met de klas ‘als groep’ , de beoordeling van leerlingen
individueel en de keuzebegeleiding van leerling individueel. In de vorengenoemde aspecten
van hun onderwijsaanpak moeten docenten meisjes en jongens gelijk behandelen, rekening
houden met sekseverschillen en tegenwicht bieden aan stereotypering van natuurkunde als
‘mannenvak’  en aan stereotyperend gedrag van leerlingen onderling. Kenmerken van de
leeromgeving betreffen het niet-vakspecifieke klasklimaat en het vakspecifieke operationele
curriculum. Beiden moeten leerlinggericht zijn, dat wil zeggen, dat er rekening gehouden
moet worden met individuele verschillen, dat er geen negatief vergelijkende beoordeling
plaatsvindt (competitiesfeer) en dat zowel klasklimaat als curriculum een duidelijke
structuur hebben. In hoofdstuk 4 zijn deze kenmerken geoperationaliseerd in vragenlijsten,
met behulp van reeds bestaande en nieuw te ontwikkelen onderzoeksinstrumenten.

In hoofdstuk 3 wordt duidelijk gemaakt, dat de prescriptieve functie van de Ideal State in de
betekenis die Kahle daaraan hecht, maar ten dele kon worden waargemaakt. Dat wil zeggen,
dat de Ideal State geen ten allen tijde succesvol recept kon zijn voor verbetering van de
deelneming van meisjes aan natuurkunde. De Ideal State kon echter wel worden opgevat als
een nog te toetsen ‘hypothese’  over voor de deelneming van meisjes goede lespraktijken in
de natuurkundeles, waarmee voor het onderzoek relevante kenmerken konden worden
geïdentificeerd en onderzoeksvragen geoperationaliseerd. In hoofdstuk 3 is besproken in
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hoeverre de Ideal State aan de criteria voor een instructietheorie volgens Reigeluth voldoet.
In dit hoofdstuk is ook, gebruik makend van het keuzenmodel van Eccles en van diverse
exploratieve onderwijskundige modellen, het onderzoeksmodel ontwikkeld, waarin de
verwachte relaties worden weergegeven, tussen kenmerken van de docent en de
leeromgeving en de beleving van en de keuze voor natuurkunde door de leerling. Daarbij is
onderscheid gemaakt tussen kenmerken die door de docent beïnvloed kunnen worden, de
‘endogene’  kenmerken en kenmerken die buiten de invloedssfeer van de docent liggen, de
‘exogene’  kenmerken.
In het onderzoeksmodel wordt verondersteld dat kenmerken van de docent en de
leeromgeving de uiteindelijke keuze indirect beïnvloeden, via de beleving, de prestaties en
het academisch zelfbeeld van de leerling. Er is echter ook voorzien in een directe
beïnvloeding van de voorgenomen keuze.

Uit de analyses in hoofdstukken 5 tot en met 7 blijkt, dat de meeste kenmerken van de
docent en de leeromgeving sterker samenhangen met de uiteindelijke keuze dan met de  
beleving en de prestaties. Een uitzondering wordt gevormd door het belevingsaspect
‘Plezier in de natuurkundeles’ , dat wel relatief sterk samenhangt met diverse kenmerken van
het klasklimaat, maar dat op zijn beurt geen eigen bijdrage meer levert aan de keuze
wanneer ‘Nut’  en ‘Gemak’  al zijn verdisconteerd. Natuurkunde gemakkelijk vinden hangt
ook samen met een aantal kenmerken van het curriculum, in het bijzonder met een brede
behandeling van de leerstof. Een aantal kenmerken kon niet worden gemeten, vanwege
problemen met de interpretatie en de operationalisering van sommige schalen, te weten
competitie en conceptverheldering. De interpretatie van de schaal duidelijke regels is
waarschijnlijk het tegengestelde van wat er aanvankelijk mee werd bedoeld. De schaal
conceptverheldering zou, ondanks de beperking dat hij voor leerlingen en docenten niet
precies hetzelfde is, nog eens afgenomen kunnen worden om te meten in hoeverre er na tien
jaar onderwijsvernieuwing hoger op gescoord wordt.

De gevonden verbanden mogen niet zonder meer geïnterpreteerd worden als oorzakelijke
verbanden, ook al heeft de definitieve keuze voor natuurkunde op een later tijdstip
plaatsgevonden dan de afname van de vragenlijsten over de beleving van natuurkunde en de
leeromgeving. Dit geldt vooral voor de verwachtingen en attributies van docenten en
leerlingen, die in processen van wederzijdse beïnvloeding tot stand komen, waarin docenten
echter wel, in hun rol als opvoeders, de richting kunnen bepalen. Voor de invloed van de
belevingskenmerken die significante voorspellers van de keuze bleken te zijn, zou wel in
redelijkheid verondersteld mogen worden dat de verbanden overwegend causaal zijn. Het is
aannemelijker dat een meisje natuurkunde kiest omdat zij het vak nuttig vindt voor nu en
later en omdat zij er goed in presteert en denkt het aan te kunnen en omdat zij een positief
advies van de docent natuurkunde heeft gekregen, dan andersom.

Hoofdstuk 8 verkent met behulp van regressieanalyse de relatieve bijdrage aan de
voorspelling van de keuze van elk van de mogelijk relevante voorspellers. De resultaten van
de analyses op individueel niveau en van die op klasniveau komen grotendeels met elkaar
overeen. De bijdrage van Ideal State kenmerken is gelegen in een ordelijk klasklimaat, een
positieve verwachting en advisering van de docent omtrent de keuze voor natuurkunde door
meisjes en daarmee samenhangende toeschrijvingen van goede prestaties, en curriculum-
kenmerken die bijdragen aan het ervaren gemak van natuurkunde.
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SUMMARY
What Physics teachers can do to make physics useful and accessible for  female
students

The research reported in this thesis investigated which characteristics of physics education
in the second year (comparable to the eighth grade) of Dutch secondary general education
correlate significantly with positive outcomes among female students, in particular their
choice of physics.

The outcomes described in chapters 5 through 8 show that the relevant characteristics to
improve female student’s participation can be summarized as ‘Usefulness, trust and
accessibility’ . More attention should be paid to usefulness of physics in physics lessons and
in career guidance, the teacher should show trust in female students’  capabilities in physics
and physics should be accessible to all students in regards to difficulty, variation in topics, a
well-organized classroom and clearly structured subject matter. Scarcity of physics teachers
could undermine accessibility to physics education for female students and possibly other
under-represented groups as well. Schools and teachers should be aware of this possibility.

Recommendations in chapter 9 are directed at emphasizing the usefulness of physics for
continuing education and further careers, in physics instruction and in career guidance.
Teachers should become aware of their own expectations about choices and achievements
of female students and the factors that influence their expectations, they should give
encouraging advice about the choice of physics and the technical sector and refrain from a
one-sided, specialistic and selection driven physics instruction in the eighth grade. They
should use students’  grades in math instead as an indicator for future succes in physics and
the technical sector, and use a clearly structured, student-oriented physics book, that
contains no stereotyping usage and illustrations. On the school level actions should be taken
to prevent disruptive behavior of some male students, e.g., by offering separate groups for
‘problem- classes’  or enable teachers to attend schooling in dealing with disruptive student
behavior. 
Research could be directed at the choice of a sector in the new ‘VMBO’, and the influence
of possible gender-specific teacher expectations, at the content of the new subject ‘Practical
Sector Orientation (PSO) from an equal opportunities perspective, at the influence of
scarcity of teachers and resources on female and minority participation in physics and
technology, and at the predictive value of the math grades for success in physics and the
technology sector. Finally, research should be done about the effects of offering physics ‘ in
context’ , especially with respect to female students’  experience of difficulty and relevance.

Chapter 1 shows that , since the start of secondary general education in 1971, until the
introduction of the new curriculum in 1993, the ‘Basisvorming’ , the percentage of female
students who chose physics as an examinination subject showed only very little progress.
The new curriculum has not changed this situation, partly as a consequence of the dilution
of equal opportunity objectives and not implementing objectives concerning career
orientation, which were expected to have a favorable effect on the participation of female
students by the Ministry of Education.
Combined with the transfer of the responsibility for educational equal opportunities
development to the schools themselves, not requiring job qualifications with regards to
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gender issues from teachers, and the lack of enthousiasm among physics teachers in
secondary general education to take action to improve the participation of female students
in physics, it is not surprising that physics still is the most pronounced ‘male territory’  in
Dutch secondary education.
Although at the national level only few female students chose (and still choose) physics at
the senior secondary level, the situation differed from school to school and from teacher to
teacher. 
This study had to provide answers to the question whether differences in the percentages of
female students who chose physics, could be attributed to differences in teacher and
learning environment characteristics. We were interested in both characteristics that can be
influenced by a teacher, defined as endogenous characteristics, as well as characteristics that
cannot be influenced by an individual teacher, defined as exogenous characteristics.

The research questions were:

1a.“What do we know already about characteristics of good physics instruction for female
  students, that can be influenced by teachers?”

1b.“ Is it possible, based on previous research, practical experience and theory, to develop
  a coherent picture of the desired physics education for female students, defined as

  ‘ Ideal State’?”
2. “To what extent does the existing situation in physics education satisfy Ideal State

  characteristics?”
3. “How strong is the relation between choice of physics (or another student outcome)

  with endogenous and exogenous characteristics of the teacher, the learning
   environment and the students themselves?”
4. “To what extent can actual desired outcomes be related to the extent to which the
   physics instruction satisfies the Ideal State?”
5. “What can be attributed to the influence of the teacher and what other factors play a
   role (in female students’  physics participation)?”

Research question 3 was elaborated into three subquestions:

3a. “What distinguishes the, in regards to choice of physics by female students, most and
    least successful classrooms from each other?”
3b. “What is the relation of a certain characteristic with the percentage of female students in
    a class who continued physics?”
3c.“To what extent does choice of physics by a female student correlate with the extent to
   which a certain characteristic applied to her situation?”

Question 1a is answered in chapter 2. In chapter 2 the development of the Ideal State and
the Ideal State itself is described. The Ideal State consists of a systematic overview of
characteristics of the teacher and the learning environment that were supposed to favorably
influence the participation of female students in physics education. ‘Participation’
encompasses students’  experience of physics, their academic self-concept, achievements
and the intended and actual choice of physics. Similar to the approach proposed by Kahle
(1992, 1995), the Ideal State is based on research outcomes and initially it had to serve as a
standard that the actual situation could be compared with, to discover shortcomings and
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good practices in the existing situation. The next step would be to formulate specific
recommendations to improve female students’  participation in physics education. The Ideal
State had to be formulated in terms of what teachers can do.

In the Ideal State a distinction is made between teacher and learning environment
characteristics. Teacher characteristics are ‘problem awareness in actions’ , i.e., in their
teaching methodological approach, group directed behaviors in general, and their evaluation
and guidance of individual students. Teachers should treat female and male students equally
where appropriate, take into account gender differences, and compensate for the
stereotypical masculine image of physics and stereotyping behaviors of students. 
Characteristics of the learning environment concern the subject-independent classclimate
and the subject specific operation curriculum. Both should be student-oriented, i.e., take
into account individual differences, be non-competetive and clearly structured. In chapter 4
these characteristics were made operational in questionnaires, with the help of existing and
newly developed research instruments.

In chapter 3 it becomes clear that the prescriptive nature of the Ideal State in Kahle’s view
could not be fulfilled. The Ideal State cannot be at all times a successful recipe for
improving female students’  participation in physics. However, it could be considered as a
still to be proven ‘hypothesis’ , or prototype, for good practices to improve female students’
participation in physics lessons, that could serve to identify the relevant characteristics to be
studied and to formulate the research questions. Chapter 3 discusses the extent to which the
candidate Ideal State fulfills instruction-theoretical criteria formulated by Reigeluth (1983,
1987). This chapter also describes the development of the research model, with the help of
Eccles’  model of academic choice (in: Meece et al., 1982) and several explorative
educational models (e.g., Rennie, 1988). The research model illustrates the expected
relations between teacher and learning environment characteristics and experience and coice
of physics by the student. A disinction is made between characteristics under the influence
of the teacher -endogenous characteristics-, and characteristics that cannot be changed by
the teacher, the exogenous characteristics. In the research model it is assumed that teacher
and learning environment characteristics influence the choice of physics indirectly, through
their influence on students’  experience of, achievements in, and academic self-image.
However, a direct influence on the intended choice is also assumed in the research model.

The analyses described in chapters 5 through 7 show, that most teacher and learning
environment characteristics have stronger correlations with the ultimate choice of physics,
than with students’  experience of, and achievements in, physics. An exception is formed by
the experiential aspect ‘Liking the physics lessons’ , that does correlate rather strongly with
several characteristics of the class climate, but ‘Liking’  in its turn provides no contribution
to the explanation of choice when ‘Usefulness’  and ‘Ease’  (of physics) have been accounted
for. Perceived ease also correlates with several curriculum characteristics, in particular a
broad treatment of subject matter. Several characteristics could not be measured, because of
problems with the interpretation and construction of the scales for ‘Competition’ , ‘Concept
clarification’ , and appreciation of non-cognitive achievements. The interpretation of the
class climate scale ‘Rule Clarity’  should probably be the opposite of what was meant
initially. Despite its limitations, the scale 'Concept clarification' could be useful to deter-
mine to what extent some constructivist principles have been implemented since the 1990's.
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Lijst van gebruikte afkor tingen

APS Algemeen Pedagogisch Studiecentrum
ARCS model Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction model
AVO Algemeen Voortgezet Onderwijs
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CES Classroom Environment Scale
CITO Centraal Instituut voor de ToetsOntwikkeling
DEFF Design Effect
ER EmancipatieRaad
GIST Girls Into Science and Technology
HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
HEWET HErverkaveling Wiskunde Een en Twee
ICEQ Individualized Classroom Environment Questionnaire
IEA International organization for the study of Educational

Achievement
INV Inventarisatie Natuurwetenschappelijke Vakken
IVO Individueel Voortgezet Onderwijs
LBO Lager Beroeps Onderwijs
MAVO Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs
MBO Middelbaar BeroepsOnderwijs
MCI My Classroom Inventory
MENT MEisjes, Natuurkunde en Techniek
MTS Middelbaar Technische School
Nask 1 Natuur- en Scheikunde 1
NICL Nationaal Informatie Centrum Leermiddelen
OC&W, OCenW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
PSO Praktische Sectororiëntatie
SISS Second International Science Study
SG ScholenGemeenschap
SLO Stichting voor de LeerplanOntwikkeling
SPSS Statistical Package for the Social Sciences
TIMSS Third International Mathematics and Science Study
VBO Voorbereidend BeroepsOnderwijs
VISTA Visitors In Science and Technology
VMBO Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs
VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
WRR Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
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Bijlage 1 
Het model voor  academische keuzen van Eccles (in: Meece et al., 1982)
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Bijlage 2
Correspondentie met scholen en docenten

1. Verzoek tot deelneming aan de directie

NO/AA9010183 18-10-90         040-474851

Geachte directie,

MENT-project: mavo-2 onderzoek
In 1982 is het project Meisjes, Natuurkunde en Techniek van start gegaan. Het project wordt uitgevoerd
door medewerk(st)ers van de vakgroep Didactiek Natuurkunde van de Technische Universiteit
Eindhoven. Doelen van het project zijn: Inzicht krijgen in en bevorderen van de deelname van meisjes
en jonge vrouwen aan natuurkunde en techniek, gebieden waar zij tot op heden ondervertegenwoordigd
zijn. In het kader van het project wordt onderzoek gedaan naar de factoren die mogelijk van invloed zijn
op de waardering en de keuze van het vak natuurkunde in mavo-2. In het MENT-project wordt het
informeren over onderzoeksresultaten aan individuele, aan ons onderzoek deelnemende scholen van
groot belang geacht. Daarom is het onderzoek ook voor uw school van belang. In bijlage 1 vindt u meer
uitgebreide informatie over het MENT-project en het onderzoek.

Steekproef van scholen
Ten behoeve van het onderzoek is een steekproef van mavo-opleidingen getrokken. Uw school maakt
deel uit van de steekproef. Medewerking van uw school stellen wij bijzonder op prijs en zou het
volgende inhouden:
1. Een directielid geeft het afschrift van de brief inclusief bijlage 1 en het antwoordformulier aan

de sectie (docent) natuurkunde, met het verzoek om het antwoordformulier in te vullen en
aan ons terug te sturen in bijgevoegde antwoordenveloppe. In dit formulier worden enige

 zakelijke gegevens gevraagd over de docenten die natuurkunde geven in mavo-2 klassen.
 Deze gegevens heeft het onderzoeksteam nodig om willekeurig docenten te kunnen
 selecteren voor het onderzoek. Uiteraard worden deze gegevens strikt vertrouwelijk
 behandeld. Graag ontvangen wij dit antwoordformulier vóór vrijf=dag 9 november a.s. terug.
 De aan de sectie (docent) te overhandigen papieren zijn in de antwoordenveloppe gevouwen.
2 De geselecteerde docent(en) ontvangen in de eerste helft van april 1991 een

docentvragenlijst, bestaande uit twee delen. Per deel bedraagt de invultijd ongeveer 45
 minuten. Voor de ter beschikking gestelde tijd ontvangt elke deelnemende docent een
 cadeaubon ter waarde van f 25,-.
3. Ook ontvangt de betrokken docent leerlingvragenlijsten voor de leerlingen in de mavo-2
 klas(sen) waar hij of zij natuurkunde geeft. Het invullen van deze lijst door de leerlingen zal
 maximaal een lesuur in beslag nemen.

Vertrouwelijk
Alle verstrekte informatie zal vertrouwelijk worden behandeld. Wij garanderen dat de namen van
docenten en leerlingen, de naam van de school en de naam van enig personeelslid op geen enkele
manier ter beschikking van derden worden gesteld.

Rapportage
Na afloop van het onderzoek ontvangen de betrokken docenten en de school een exemplaar van het
eindrapport. Desgewenst ontvangt u ook een "schoolrapport", waarmee u de gegevens van uw school
kunt vergelijken met het totaalbeeld (uiteraard onder behoud van bovengenoemde vertrouwelijkheid). 

Indien u nog nadere inlichtingen wenst, dan kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met het
onderzoeksteam, bestaande uit mw. drs, Annita Alting (coördinator van het onderzoek) en mw. drs.
Corina Wagemans, tel. 040-474851.

Hoogachtend,

dr. G. Verkerk drs. A. Alting
(hoofd vakgroep didactiek natuurkunde)
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Bijlagen (2):

- Bijlage 1: Informatie over het MENT-poject en het onderzoek
- Afschriften + antwoordformulier t.b.v. de sectie natuurkunde (in antwoordenveloppe gevouwen)

Noot
De scholen hebben na afloop van de eerste analyses van de gegevens een "schoolrapport"
ontvangen met gegevens over de percentages meisjes in de onderzochte klas die uiteindelijk
natuurkunde hadden gekozen, vergeleken met het percentage over alle aan het onderzoek
deelnemende scholen. Ook hebben alle scholen het MENT-rapport 91-06 "Een jaar
natuurkunde, en dan?" ontvangen, waarin gegevens zijn gerapporteerd over de beleving van
en de voorgenomen en uiteindelijke keuze voor, natuurkunde door meisjes en jongens. In
een SLO-publicatie voor docenten is de Ideal State gebruikt om aanbevelingen voor
aantrekkelijk onderwijs in de natuurkunde voor meisjes te geven.

Op 12-11-90 is een herinneringsbrief uitgegaan.

Op 01-03-91 zijn de vragenlijsten voor het pilot-onderzoek onder 16 docenten uitgegaan.

Op 18-09-91 is een verzoek tot het verstrekken van gegevens over de uiteindelijke keuze
voor natuurkunde door de leerlingen in de onderzochte klassen uitgegaan, met twee
herinneringsbrieven, gedateerd 15-10-91 en 14-11-91. 

2. Br ief, inclusief instructies, aan deelnemende docenten

17-04-91        040-474851
       

Geachte

Naar aanleiding van uw toezegging die wij op ........................... ontvingen, om mee te werken aan ons
onderzoek naar natuurkunde in mavo-2, zenden wij u deel 1 van de docentvragenlijst en vragenlijsten
voor leerlingen in één van uw mavo-2 klas(sen).

Toelichting
Bij deze brief treft u een toelichting aan. Wilt u deze a.u.b. zorgvuldig doornemen, voordat u de
vragenlijst voor u zelf invult en de leerlingenvragenlijst afneemt?

Afname en terugzending van de docentvragenlijsten
Wilt u zo vriendelijk zijn om deel 1 van de docentvragenlijst zo spoedig mogelijk in te vullen en aan ons
terugzenden, zo mogelijk binnen een week nadat u hem ontvangen heeft, in bijgaande antwoorden-
veloppe (postzegel niet nodig). U krijgt dan vervolgens deel 2 toegestuurd, alsmede de toegezegde
cadeaubon. De leerlingvragenlijsten hoeft u nog niet terug te zenden bij deel 1.

Afname en terugzending van de leerlingvragenlijsten en docentvragenlijst deel 2
De afname en terugzending van de leerlingvragenlijsten en docentvragenlijst deel 2 staan beschreven
in de toelichting.

In deel 1 van de docentvragenlijst staat de selectie van de onderzoeksklas beschreven.
De leerlingvragenlijsten dienen in de onderzoeksklas te worden afgenomen, gedurende een lesuur
natuurkunde.
Aan de leerlingen worden o.a. vragen gesteld over hun meest recente natuurkundeproefwerk. Indien de
leerlingen na de paasvakantie nog geen natuurkundeproefwerk gehad hebben, wilt u dan a.u.b.
wachten met de afname van de leerlingvragenlijst tot minstens één week en maximaal drie weken
nadat ze hun cijfers voor het eerstvolgende natuurkundeproefwerk terug hebben gekregen? Indien de
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leerlingen al wel een natuurkundeproefwerk gehad hebben na de paasvakantie en ook hun cijfers al
weten, kunt u de vragenlijst gewoon afnemen.
U kunt de leerlingvragenlijsten samen met deel 2 van de docentvragenlijst terugzenden in de
gewatteerde enveloppe waarin u ze ook heeft ontvangen. U dient dan de bijgaande adressticker met
ons antwoordnummer te plakken over de adressticker met de naam van u en uw school. Als u van
deze sticker gebruik maakt is een postzegel niet nodig.

Voor de afname van de leerlingvragenlijsten vragen wij u te wachten tot minstens één week nadat de
leerlingen hun cijfers op het eerste proefwerk na de paasvakantie terug hebben gekregen. (Als ze na
de pasen al een tweede proefwerk gehad hebben, geldt daarvoor ook dat de afname ). Ook verzoeken
wij u de vragenlijsten niet af te nemen vlak vóór een proefwerk. 

WIJ DANKEN U BIJZONDER HARTELIJK VOOR UW MEDEWERKING

Met vriendelijke groet

mw drs Annita Alting, mw drs Corina Wagemans

Technische Universiteit Eindhoven
MENT-project
Postbus 513
5600 MB Eindhoven

Toelichting bij  vorengaande br ief

TOELICHTING

Inleiding
Deze vragenlijsten zijn deel van het didaktisch onderzoek aan de Technische Universiteit van
Eindhoven naar de factoren die de keuze en waardering voor het vak natuurkunde beïnvloeden. Aan
docenten natuurkunde en aan leerlingen worden daartoe vragen gesteld over hun ervaringen met en
opvattingen over de feitelijke lespraktijk bij natuurkunde, na (bijna) één jaar natuurkunde-onderwijs in
het mavo. Het onderzoek zal in het najaar van 1992 afgerond worden. Alle deelnemende docenten aan
voor- en hoofdonderzoek ontvangen een eindrapport, alsmede een cadeaubon als blijk van waardering
voor de geïnvesteerde tijd.

Inhoud van de vragenlijsten
Er zijn drie vragenlijsten, één voor de leerlingen in één (voor een aantal docenten in twee) van uw
mavo-2 klassen, en twee voor u zelf. De vragenlijst voor leerlingen betreft hun waardering van en
ervaringen met natuurkunde, en hun keuze-intenties. Deel 1 van de docentvragenlijst gaat over uw visie
op 6 leerlingen in de onderzoeksklas en deel 2 van de docentvragenlijst gaat over uw
natuurkunde-onderwijs in die klas.

Uw hulp is nodig:

bij de docentvragenlijsten
Wij hopen dat u de tijd wilt nemen de vragen zo zorgvuldig en nauwkeurig mogelijk te beantwoorden.
De kwaliteit van de resultaten van dit onderzoek is onder meer afhankelijk van de nauwkeurigheid en
volledigheid van de informatie die u ons verstrekt. Uit een voorstudie onder 16 docenten bleek, dat het
invullen van deel 1 van de vragenlijst gemiddeld 60 minuten vergt en het invullen van deel 2 gemiddeld
30 minuten.

bij de leerlingvragenlijst
De leerlingvragenlijst dient in een natuurkundeles te worden afgenomen. Uit de voorstudie bleek, dat de
leerlingen de vragenlijst binnen een lesuur kunnen invullen. Bij elk onderdeel staat een korte uitleg hoe
het ingevuld moet worden. Alle leerlingen krijgen dezelfde vragen, maar bij de helft van de lijsten zijn
deel 3 en deel 4 omgewisseld. 
Wijs vóór het invullen uw leerlingen op de volgende punten:
1. De vragenlijst is géén toets, dus er zijn geen goede of foute antwoorden, wél moet de leerlingen zo
    goed mogelijk hun eigen mening geven;
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2. De vragen beantwoorden in de volgorde waarin ze staan;
3. Het is niet erg als ze iets niet begrijpen: dan moeten ze een vraagteken in de kantlijn zetten;
4. Ze moeten goed doorwerken, de vraag goed lezen, niet te lang aarzelen bij het geven van een
    antwoord, maar het is niet erg als ze de vragenlijst niet helemaal af krijgen;
5. U zult de ingevulde vragenlijsten niet inzien en de namen van de leerlingen worden niet in de
    computer ingevoerd;
6. Het gaat om hun eigen mening, dus ze mogen tijdens het invullen niet overleggen met andere
    leerlingen;
7. De leerlingen wordt gevraagd naar hun meest recente proefwerkcijfer: als een leerling dat niet meer
     weet, wilt u hem of haar dat cijfer dan vertellen?

Hoe te antwoorden bij de docentvragenlijsten
De meeste vragen zijn te beantwoorden door het antwoord dat van toepassing is of de antwoorden die
van toepassing zijn:
- aan te kruisen, ingeval u het symbool '[  ]' aantreft,
- te omcirkelen, ingeval u de cijfers 1, 2, 3, 4, en 5 tegenkomt.

Aanvullende aanwijzingen voor de beantwoording zijn daar waar nodig steeds cursief weergegeven in
de betreffende vragenlijsten.

Vertrouwelijk
Alle door u en door de leerlingen verstrekte informatie zal vertrouwelijk worden behandeld. Wij
garanderen u dat uw naam, namen van uw leerlingen en de naam van de school op geen enkele
manier ter beschikking van derden worden gesteld. 

Noot
De vragenlijsten voor docenten bevatten, waar nodig, extra aanwijzingen voor de invulling,
de selectie van de zes leerlingen, etc. (zie bijlage 3).
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Bijlage 3 De vragenlij sten

1. Wat vind je van natuurkunde?  Leerlingenvragenlijst. Houding tegenover natuurkunde.

- Nummers voor de items geven de oorspronkelijke volgorde in de vragenlijst aan. 
- Antwoordmogelijkheden: 1 "Past goed bij mij", 2 "Past wel een beetje bij mij", 3 "Past niet zo goed bij
   mij", 4 "Past helemaal niet bij mij".
- F, �  en �  gebaseerd op univariate analyse met de klas als onafhankelijke variabele. � 2 kan worden
   opgevat als de variantie verklaard door klaslidmaatschap.
- Met  * gemerkte items zijn omgecodeerd. De schalen lopen van 0 tot 3, met 0 past helemaal niet bij
  mij en 3 past goed bij mij. � n is de betrouwbaarheid van het klasgemiddelde en � 1 is de intraklasse-
  correlatie (zie hoofdstuk 5).

Plezier �  = .92. �  (klas) = .96. F = 5.1. � 2 = .19. � n = .80. � 1 = .15.

  5* Vooral bij natuurkunde ben ik blij als de les voorbij is
19* Natuurkunde vind ik heel vervelend
14 Ik vind natuurkunde een leuk vak 
18* Zonder natuurkunde zou het op school veel leuker zijn
  8 Onze natuurkundelessen vind ik vaak boeiend en interessant
20 Ik maak met plezier mijn huiswerk voor natuurkunde
26 In de natuurkundeles gaat de tijd snel voorbij
16* Het interesseert mij niet zo wat er in de natuurkundelessen wordt verteld

Gemak �  = .82. �  (klas) = .91. F  = 3.0. � 2 = .12. � n = .67. � 1 = .08.

  4 Ik ben best goed in natuurkunde
  2* Op de één of andere manier kan ik die natuurkunde maar niet onder de knie krijgen
22 Meestal begrijp ik wat in de natuurkundelessen behandeld wordt
  9* Voor natuurkunde-proefwerken ben ik zenuwachtiger dan voor andere proefwerken
28* Van ons natuurkundeboek begrijp ik meestal niet zoveel
25 Ik voel me zeker van mezelf wanneer ik een beurt krijg met natuurkunde 

Nut voor later �  = .82. �  (klas) = .86. F = 1.8. � 2 = .07. � n = .44. � 1 = .03.

 6* Ik denk dat je in weinig beroepen iets aan natuurkunde hebt
11 Natuurkunde is van belang om later een baan te krijgen
27 Het grootste gedeelte van natuurkunde kun je later goed gebruiken
13 In je latere leven kun je best zonder natuurkunde
21 Ik geloof dat natuurkunde maar weinig nut heeft

Vrije tijd �  = .76. �  (klas) = .80.  F = 1.5. � 2 = .06. � n = .33. � 1 = .02.

29 Ik houd me ook in mijn vrije tijd wel eens met dingen uit de natuurkundelessen bezig
17 In mijn vrije tijd doe ik wel eens dingen die met natuurkunde te maken hebben
30 Bij veel dingen die je iedere dag tegenkomt heb je wat aan natuurkunde 

Niet in schalen ondergebrachte items                               
  1* Natuurkunde als hobby lijkt me niks (S)
  3* Voor natuurkunde doe ik niet meer dan nodig is (S)
  7* Ik weiger veel vrije tijd aan natuurkunde te besteden (H)
10 Ik merk aan andere vakken dat ik wat aan natuurkunde heb (H)
12 In de natuurkundelessen voel ik me niet zenuwawachtig (S)
15 Ik zou later best een baan willen waarbij je natuurkunde gebruikt (H)
23* Bij natuurkunde ben ik banger om fouten te maken dan bij andere vakken (S)
24* Buiten school heb je weinig aan wat je in de natuurkundelessen leert (H)
31 *Eigenlijk zou ik liever geen natuurkunde volgen (H)
32 Ik vind het fijn om zelf een natuurkundevraagstuk op te lossen (H)
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S=slecht item (bv lage item-rest correlatie, betekenis dubbelzinnig,...)
H=minder dan .2 van elkaar verschillende hoge ladingen (> .30) op meer dan één factor

2. Mijn klas bij natuurkunde Leerlingenvragenlijst: Waarneming van het klasklimaat.

- Antwoordmogelijkheden: 1 "Klopt wel", 2 "Klopt misschien wel een beetje", 3 "Klopt eigenlijk niet zo
   goed", 4 "Klopt niet". 
- Met een * aangegeven items werden omgecodeerd. Schaalbereik van 0 tot en met 3, met 0 klopt niet
   en 3 klopt wel.
- Bij constructie vragenlijst gehypothetiseerde dimensies: P=personalisering, E=Evaluatie
   (beoordeling), C=Competitie, R=Duidelijke Regels, B=Betrokkenheid, M=Moeilijkheidsgraad. 
   De oorspronkelijk gehypothetiseerde dimensie is tussen haakjes achter elk item aangegeven.

Personalisering �  = .75. �  (klas) = .92. F = 11.6. � 2 = .36. � n = .91. � 1 = .31.

27 Onze natuurkundeleraar kent de leerlingen in mijn klas goed (P)
21 Onze natuurkundeleraar snapt hoe je je voelt (P)
19 Onze natuurkundeleraar vindt het heel belangrijk dat je elkaar helpt als je samen iets moet

doen (E)
  9* Onze natuurkundeleraar is vaak ongeduldig als iemand iets niet snapt (E)
15 Elke leerling in mijn klas die moeilijkheden heeft met natuurkunde, krijgt hulp van de leraar (P)
29 Onze natuurkundeleraar vindt het heel goed als je duidelijk je mening kunt geven over wat je

geleerd hebt (E)
  3 Onze natuurkundeleraar maakt geregeld een praatje met leerlingen in de klas (P)

Competitie �  = .77. �  (klas) = .83. F = 2.8.  � 2 = .11. � n = .66. � 1 = .07.

30 Sommige leerlingen in mijn klas willen altijd de beste van de klas zijn bij natuurkunde (C)
24 Sommige leerlingen in mijn klas proberen steeds de hoogste cijfers voor natuurkunde te

halen (C)
12 Bij natuurkunde willen veel leerlingen hun werk graag beter maken dan de rest van de klas

(C)

Betrokkenheid �  = .71. �  (klas) = .93. F = 10.4. � 2 = .32. � n = .90. � 1 = .28.

11* In mijn klas zitten veel leerlingen bij natuurkunde wat te dromen of iets anders te doen (B)
17* Veel leerlingen in mijn klas zitten bij natuurkunde alleen maar te  wachten tot de les voorbij is 

(B)
23 In de natuurkundeles wordt meestal goed opgelet (B)
32* De meesten in mijn klas werken alleen maar voor natuurkunde als er een proefwerk aan komt

(B)
  5 Als we bij natuurkunde sommen moeten maken of een proef doen, zijn de meesten daar

serieus mee bezig (B)

Gemak-klimaat  �  = .58. �  (klas) = .85. F=5.8. � 2 = .21. � n = .83. � 1 = .17.

10 In mijn klas kunnen de meesten hun werk voor natuurkunde zonder hulp maken (M)
  4 *In mijn klas vinden de meeste leerlingen natuurkunde moeilijk (M)
28 De meeste leerlingen in mijn klas weten hoe ze hun werk voor natuurkunde aan moeten

pakken (M)
22* Het werk voor natuurkunde is meestal erg moeilijk (M)
16* Alleen de slimme leerlingen in mijn klas kunnen het werk voor natuurkunde goed maken (M)

Duidelijke regels �  = .73. �  (klas) = .91. F = 8.2. � 2 = .27. � n = .88. � 1 = .23.

14 Onze natuurkundeleraar heeft precies verteld wat er gebeurt als iemand zich niet aan de regels
houdt (R)

20 Onze natuurkundeleraar heeft duidelijk verteld wat er bij hem in de les  wel en niet mag (R)
  2 Bij natuurkunde zijn er duidelijke regels waar elke leerling zich aan moet houden (R)
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Niet ondergebrachte items leerlingvragenlijst klasklimaat
  1* Als je goed meedoet in de les, telt dat niet mee in je cijfers voor natuurkunde (E)
  6 Sommige leerlingen proberen steeds wie het eerste klaar is met het werk voor natuurkunde (C)
  7* Als je netjes werkt, maakt dat niks uit voor je cijfers voor natuurkunde (E)
  8* De regels waar we ons aan moeten houden, veranderen vaak bij natuurkunde (R)
13 Bij een natuurkunde-proefwerk moet je duidelijk opschrijven hoe je aan het antwoord komt,

anders krijg je een lager cijfer (E)
18 Sommige leerlingen in mijn klas vinden het vervelend als ze lagere cijfers voor natuurkunde

halen dan anderen (C)
25 Onze natuurkundeleraar eist van ons dat we netjes werken (E)
26* Als iemand in de natuurkundeles iets doet wat niet mag, reageert de leraar daar steeds anders

op (R)
31 Onze natuurkundeleraar vindt het erg goed als je een voorbeeld kunt geven waar je

natuurkunde ook buiten de les tegenkomt (E)

3. Het klasklimaat tijdens de natuurkundelessen
Docentvragenlijst 2, waarneming van het klasklimaat

Hercoderingen en oorspronkelijk gehypothetiseerde dimensies gelijk aan die voor leerlingen, zie aldaar.

Welk van de hieronder genoemde uitspraken zijn meestal van toepassing op uw natuurkunde-
onderwijs in de onderzoeksklas?
Omcirkel het getal dat het beste uw antwoord weergeeft:
3: als u vindt dat de uitspraak klopt
2: als u het niet zo zeker weet, maar het gevoel heeft dat het misschien
   wel een beetje klopt
1: als u het niet zo zeker weet, maar het gevoel heeft dat het eigenlijk
   niet zo klopt
0: als u vindt dat de uitspraak niet klopt

Competitie �  = .71. min = 0. max = 3.0. gem. = 1.7. var = .34.

28 Sommige leerlingen in deze klas proberen steeds betere cijfers voor natuurkunde te halen dan
de rest van de klas

36 Sommige leerlingen in de deze klas willen altijd de beste van de klas zijn bij natuurkunde
14 Bij natuurkunde proberen veel leerlingen in deze klas hun werk beter te maken dan de rest van

de klas

Betrokkenheid �  = .65. min = .6. max = 3.0. gem. = 2.0. var = .21.

19* In deze klas zitten veel leerlingen alleen maar te wachten tot de natuurkundeles voorbij is
12* Tijdens de natuurkundeles zitten veel leerlingen in deze klas wat te dromen of iets anders te

doen
26 In deze klas wordt bij natuurkunde meestal goed opgelet
  5 Als er een opdracht uitgevoerd moet worden (som of proef), zijn de meeste leerlingen in deze

klas daar serieus mee bezig
33* De meeste leerlingen in deze klas werken alleen maar hard voor natuurkunde als er een

proefwerk aan komt

Gemak-klimaat �  = .67. min = .6. max = 2.8. gem. = 1.7. var = .26.

11 De meeste leerlingen in deze klas kunnen hun werk voor natuurkunde zonder hulp maken
25* De leerlingen in deze klas vinden het werk voor natuurkunde meestal erg moeilijk
  4* In deze klas vinden de meeste leerlingen natuurkunde moeilijk
32 De meeste leerlingen in deze klas weten wel hoe ze hun werk voor natuurkunde aan moeten

pakken
18* Alleen de betere leerlingen in deze klas kunnen het werk voor natuurkunde goed maken  
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Personalisering �  = .67. min = 1.3. max = 3.0. gem. = 2.4. var = .14.

24 Ik besteed aandacht aan de gevoelens van leerlingen
22 Ik vind het erg belangrijk dat leerlingen elkaar helpen als ze samen iets moeten doen
  3 Ik maak geregeld een praatje met leerlingen in de onderzoeksklas
17 Elke leerling in deze klas, die moeilijkheden heeft met natuurkunde,  wordt door mij geholpen
10 Als een leerling iets niet begrijpt, zal ik niet snel ongeduldig worden
31 Ik ken de leerlingen in deze klas goed
35 Ik laat merken dat ik het waardeer als leerlingen duidelijk hun mening kunnen geven over wat

ze geleerd hebben

Duidelijke regels �  = .67. min = 1.3. max = 3.0. gem. = 2.8. var = .16.

16 De leerlingen in deze klas is precies verteld wat er gebeurt als ze zich niet aan de regels
houden

23 De leerlingen in deze klas is duidelijk verteld wat er bij mij in de les wel en niet mag
  2 Er zijn duidelijke regels waar elke leerling zich aan moet houden

Niet in een schaal opgenomen items

  1* Als een leerling goed meedoet in de les, telt dat niet mee in zijn/haar cijfers
  7 In deze klas proberen sommige leerlingen bij natuurkunde vaak als eerste klaar te zijn met hun

 werk
  8* Als leerlingen netjes werken, maakt dat niet uit voor hun cijfers voor natuurkunde
  9 Er worden steeds dezelfde regels gehanteerd waar leerlingen zich aan moeten houden
15 Bij natuurkundeproefwerken moeten de leerlingen duidelijk aangeven hoe ze aan het antwoord

komen, anders krijgen ze een lager cijfer
21 Sommige leerlingen in deze klas vinden het vervelend als ze lagere cijfers halen voor

natuurkunde dan anderen
29 Ik eis van de leerlingen dat ze netjes werken
30 In deze klas wordt in mijn lessen consequent gereageerd op leerlingen die de regels overtreden
37 Ik stel het erg op prijs als leerlingen voorbeelden kunnen geven van natuurkunde die ze buiten

de les tegenkomen

4. Hoe leren jullie natuurkunde? 
Leerlingenvragenlijst. Het natuurkundecurriculum gedurende het afgelopen schooljaar.

- Antwoordmogelijkheden 1 "Vaak", 2 "Soms", 3 "Heel soms/zelden", 4 "Nooit".
- Schalen lopen van 0-3 met 0 "Nooit" en 3 "Vaak".
- Bij constructie van de vragenlijst gehypothetiseerde dimensies: RT=Receptief Theoretisch,
   ST=Structuur, AP=Actief Praktisch, CX=Contexten, RP=Receptief praktisch, AT=Aktief Theoretisch.
   Oorspronkelijk gehypothetiseerde dimensies staan tussen haakjes achter elk item aangegeven.

1. Proefondervindelijk leren �  = .83. �  (klas) = .90. F = 29. � 2 = .55. � n = .97. � 1 = .54.

25 De leraar laat ons een proef doen (AP)
15 De leraar legt uit, hoe je de apparaten bij een proef moet gebruiken (RP)
  7 De leraar laat ons oefenen hoe we een proef moeten doen (AP)
42        Als we een proef gaan doen, wordt ons eerst uitgelegd hoe we de spullen moeten

gebruiken (RP)
21 De leraar laat aan de klas zien hoe een apparaat werkt (RP)
19 De leraar legt uit hoe je een meting moet doen bij een proef (RP)
11 De leraar laat ons een verslag maken van wat we bij een proef gemeten hebben (AP)
17 De leraar laat een proef zien aan de klas (RP)

2. Conceptverheldering �  = .74. �  (klas) = .86. F = 8.3. � 2 = .27. � n = .88. � 1 = .24.

27 In de les hebben we het over de ideeën die mensen vroeger hadden over natuurkunde (het
atoom, elektrische stroom, de aarde, enz...) (CX)
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  6 Aan het begin van de les vertelt de leraar wat er gaat gebeuren (ST)
10 Aan het eind van de les vat de leraar samen wat er in de les is behandeld (ST)
  3 De leraar stelt aan de klas vragen over een proef die hij heeft laten zien (AP)
  9 De leraar stelt vragen aan de klas en vraagt wie het antwoord weet (AT)
39 Bij een nieuw onderwerp beginnen we met praten over de ideeën die we er al over hebben (ST)
34 In de les hebben we het over de goede en slechte kanten van natuurkundige ontdekkingen

(gevolgen voor het milieu, grotere veiligheid, enz...) (CX)
43 In de les hebben we het over het nut van natuurkunde voor ons zelf (CX)
  2 Aan het begin van de natuurkundeles haalt de leraar op wat in de vorige les is behandeld (ST)
26 De leraar zegt ons precies wat we moeten leren voor een proefwerk (ST)

3. Toepassingen �  = .70. �  (klas) = .79. F = 7.5. � 2 = .25. � n = .87. � 1 = .22.

24 In de les hebben we het over apparaten die je thuis gebruikt (in de keuken, in de tuin, bij
doe-het-zelven, enz...) (CX)

31 In de les hebben we het over technische zaken (motoren, schepen, machines, apparaten,
enz...) (CX)

20 In de les hebben we het over de natuurkunde die je in allerlei beroepen tegen komt (verplegen,
bereiden van eten, muziek maken, enz...) (CX)

  4 In de les hebben we het over beroepen waar je natuurkunde voor nodig hebt (CX)
40 In de les hebben we het over hoe je veilig kunt omgaan met apparaten en gereedschappen(CX)
16 In de les hebben we het er over, hoe je zuinig kunt omgaan met energie (CX)
  8 In de les hebben we het over verschijnselen in de natuur (onweer, regenboog,

maansverduistering, enz...) (CX)

4. Uitleg �  = .58. �  (klas) = .76. F = 6.2. � 2 = .21. � n = .84. � 1 = .18.

29 Als veel leerlingen iets niet begrepen hebben, legt de leraar het nog eens uit (ST)
23 De leraar legt uit wat het antwoord moet zijn op vragen uit het boek (RT)
36 Vóór een proefwerk of toets kunnen we vragen stellen over dingen die we nog niet goed

snappen (ST)
18 De leraar doet een som voor op het bord voordat we er zelf mee aan de gang gaan (ST)
33 Bij een nieuw onderwerp vertelt de leraar van te voren waar het ongeveer over gaat (ST)
  1 De leraar legt iets uit aan de klas (RT)

5. Overhoren �  = .51, �  (klas) = .62. F = 17. � 2 = .42. � n = .94. � 1 = .40.

35 De leraar laat ons in de les een stuk uit het natuurkundeboek lezen (AT)
13 De leraar geeft een leerling een mondelinge beurt (AT)
28 De leraar laat een leerling een som op het bord maken (AT)
41 De leraar leest een stuk voor uit het natuurkundeboek (RT)

Niet in  schalen ondergebrachte items

  5 De leraar schrijft aantekeningen op het bord en laat ons die in ons schrift schrijven (RT)
12 In de natuurkundeles hebben we het over zaken die met je lichaam te maken hebben (energie

uit voeding, temperatuur van je lichaam, enz...) (CX)
14 De leraar laat ons zelf ons huiswerk controleren (ST)
22 De leraar controleert het huiswerk (ST)
30 De leraar dikteert ons wat we moeten opschrijven (RT)
32 De leraar laat ons in de les vragen maken uit het natuurkundeboek (AT)
37 In de les hebben we het over beroemde natuurkundigen van vroeger (CX)
38 De leraar laat ons een video, dia's of film zien over een natuurkundig onderwerp (RP)
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5. Onderwerpen en activiteiten in de natuurkundelessen
Docentvragenlijst 2, curriculum

Bij constructie van de vragenlijst gehypothetiseerde dimensies: RT=Receptief Theoretisch,  
ST=Structuur, AP=Actief Praktisch, CX=Contexten, RP=Receptief praktisch, AT=Aktief Theoretisch,
D=Differentiatie, LI=Inbreng Leerlingen. Oorspronkelijk gehypothetiseerde dimensies staan tussen
haakjes achter elk item aangegeven.

Hoe vaak is er tijdens de natuurkundelessen in de onderzoeksklas tot nu toe sprake geweest van
de volgende activiteiten en onderwerpen?
Het getal omcirkelen dat het beste uw antwoord weergeeft. De betekenis van de getallen is:
3 (was 1): In de meerderheid van de lessen
2 (was 2): Niet in de meerderheid van de lessen, maar toch wel geregeld
1 (was 3): In maar een klein aantal lessen
0 (was 4): In geen enkele les

1. Proefondervindelijk �  = .86. min = .1 . max = 3.0. gem. = 2.0. var = .42.

31 Leerlingen doen een proef in groepjes van twee of meer (AP)
18 Er wordt uitgelegd hoe de apparatuur bij een proef gebruikt moet worden (RP)
55 Alvorens leerlingen een proef gaan doen, wordt uitgelegd of voorgedaan hoe ze de spullen

moeten gebruiken (ST)
23 Er wordt uitgelegd hoe bij een proef een meting gedaan moet worden (RP)
  8 De leerlingen oefenen praktikumvaardigheden (AP)
26 Er wordt voorgedaan hoe een bepaald apparaat (bunsenbrander, voltmeter, ...) werkt (RP)
13 De leerlingen schrijven een verslag over een proef die ze gedaan hebben (AP)
43 Leerlingen doen individueel een proef (AP)

2. Toepassingen �  = .84, min = .3 . max = 3.0. gem. = 1.8. var = .26.

24 Natuurkunde die je in allerlei beroepen tegenkomt, wordt aan de orde gesteld (CX)
  4 Beroepen waar natuurkunde voor nodig is worden aan de orde gesteld (CX)
38 In de les worden technische onderwerpen aan de orde gesteld (motoren, knutselen, schepen,

....) (CX)
19 Het onderwerp "energiebesparing" wordt aan de orde gesteld (CX)
  9 Er worden natuurverschijnselen aan de orde gesteld (CX)
52 Er wordt aan de orde gesteld hoe je veilig kunt omgaan met allerlei apparaten en

gereedschappen (CX)
29 Apparaten in het dagelijks leven worden aan de orde gesteld (keukenapparatuur,

tuingereedschap, doe-het-zelf, ....) (CX)
56 Het nut van natuurkunde voor de leerlingen zelf wordt aan de orde gesteld (CX)

3. Verwerking leerstof �  = .74. min = .7 . max = 2.9. gem. = 2.0. var = .18.

22 Van de opgaven worden eerst één of meer voorgedaan alvorens leerlingen er zelf mee aan de
gang gaan (ST)

12 Aan het eind van de les wordt samengevat wat er behandeld is (ST)
53 Het huiswerk bestaat uit opdrachten van verschillende moeilijkheidsgraad (D)
39 Vragen van leerlingen die moeite hebben met de stof worden buiten de les behandeld (D)
36 De leerstof wordt nog eens uitgelegd als blijkt dat veel leerlingen er moeite mee hebben (ST)
34 Er wordt individueel ingegaan op vragen van leerlingen die moeite hebben met de stof (D)
27 Het huiswerk van de leerlingen wordt gecontroleerd (ST)
  2 Aan het begin van de les wordt opgehaald wat in de vorige les behandeld is (ST)
25 Zwakke leerlingen krijgen tijdens de les extra herhalings- of oefenstof (D)

4. Conceptverheldering �  = .77. min = .5. max = 2.6. gem. = 1.7. var = .22.

45 Leerlingen kunnen eigen ideeën aan de orde stellen in de les (LI)
44 De goede en slechte kanten van natuurkundige ontdekkingen worden aan de orde gesteld (CX)
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51 Bij aanvang van een nieuw leerstofonderdeel wordt geïnventariseerd welke ideeën de 
leerlingen er al over hebben (ST)

48 In de les wordt het werk en leven van beroemde natuurkundigen aan de orde gesteld (CX)
49 Leerlingen kunnen hun mening geven over wat ze van de natuurkundelessen vinden (LI)
33 Natuurkundige denkbeelden van vroeger worden aan de orde gesteld (CX)
14 Natuurkunde van het menselijk lichaam wordt aan de orde gesteld (bv. energie uit voeding,

horen,..) (CX)
  5 Er wordt ingegaan op onderwerpen die door leerlingen ter sprake gebracht worden (LI)

5. Differentiatie �  = .69. min = .0. max = 2.5. gem. = .8. var = .37.

20 Goede leerlingen krijgen tijdens de les verrijkingsstof (D)
15 De leerlingen werken tijdens de les in hun eigen tempo (D)
54 Er wordt veldwerk gedaan (proeven en observaties buiten,...) (AP)
10* Alle leerlingen werken tijdens de les in gelijk tempo dezelfde leerstof door (D)

6. Klassikaal �  = .68. min = .9. max = 2.9. gem. = 2.3. var = .12.

  1 Er wordt klassikale instructie gegeven (RT)
  3 Klassikaal vraag- en antwoord over een demonstratieproef (AP)
  6 Leerlingen schrijven in hun schrift wat er door mij op het bord geschreven is (RT)
11 Klassikaal vraag- en antwoord (AT)
16 Leerlingen krijgen een mondelinge beurt (AT)
21 Er wordt een demonstratieproef gedaan (RP)
28 Er wordt klassikaal uitgelegd wat de antwoorden moeten zijn op vragen uit het leerboek (RT)
30 Vragen van leerlingen die moeite hebben met de stof. worden klassikaal beantwoord (D)
35 Er wordt door een leerling een som op het bord gemaakt (AT)

Niet in clusters opgenomen items:

  7 Aan het begin van de les wordt verteld wat er in de les gaat gebeuren (ST)
17 In de les controleren de leerlingen zelf hun huiswerk (ST)
32 Leerlingen krijgen precies te horen wat ze moeten leren voor een proefwerk (ST)
37 De leerlingen wordt gedikteerd wat zij moeten opschrijven (RT)
40 Tijdens de les worden opdrachten gemaakt uit het boek (AT)
41 Aan het begin van een nieuw leerstofonderdeel wordt een overzicht gegeven van wat

behandeld gaat worden (ST)
46 Tijdens de les lezen leerlingen een stuk leerstof (AT)
47 Voorafgaand aan een proefwerk kunnen leerlingen vragen stellen over zaken die ze nog niet

goed begrijpen (ST)
50 Er wordt gewerkt met audiovisuele middelen (dia's, video, film,...) (RP)
57 Tijdens de les krijgen de leerlingen te horen dat natuurkunde in de derde en de vierde klas

moeilijker gaat worden (RT)

6. Vragen aan de leerlingen over het keuzeproces

1.  Kies je volgend schooljaar natuurkunde in je pakket?
2a. Heb je er met je natuurkundeleraar over gepraat of je wel of geen natuurkunde zou kiezen?
2b. Zoja: Wanneer heb je gepraat met je natuurkundeleraar?
2c. Zoja: Waar heb je over gepraat met je natuurkundeleraar?
3. Welk advies heeft jouw natuurkundeleraar je gegeven over het kiezen van natuurkunde in de

derde klas?
4.  Hoe belangrijk vind jij het voor jezelf om natuurkunde in je pakket te hebben?
5.  Zou een vervolgopleiding of beroep waarin je met techniek of natuurkunde te maken krijgt, iets

voor jou zijn?
6.  Heeft jouw natuurkundeleraar wel eens gepraat over vervolgopleidingen of beroepen  waar je

natuurkunde voor in je pakket moet hebben?
7.  Heb je met anderen wel eens gepraat over vervolgopleidingen of beroepen waar je

natuurkunde voor nodig hebt?
8.  Welk cijfer heb je gehaald op je laatste natuurkundeproefwerk?
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9.  Klopt dat cijfer met hoe goed je bent in natuurkunde?
10. Waar heb je jouw laatste proefwerkcijfer voor natuurkunde vooral aan te danken?
11. Welke rapportcijfers had je tot nut toe voor natuurkunde?
Persoonsgegevens: Klas, geslacht, leeftijd.

7. Docentvragenlijst deel 1
Vragen over zes op aanwijzingen onderzoeker geselecteerde leerlingen

Gegevens over de onderzochte klas:
- Bent u klasseleraar onderzoeksklas?
- Hoeveel lesuren per week geeft u natuurkunde aan de onderzoeksklas?
- Geeft u dit jaar les in een ander vak/andere vakken aan de onderzoeksklas? Zoja, welke?
- Gaf u vorig jaar les aan de onderzoeksklas? Zoja, in welk vak/welke vakken?
- Was u vorig jaar klasseleraar van de onderzoeksklas?
- Aantal leerlingen in de onderzoeksklas: ... jongens, ... meisjes.

Instructies voor de selectie van zes leerlingen, drie meisjes en drie jongens.
Hierbij heeft de cijfers van de leerlingen op het meest recente natuurkundeproefwerk nodig. A.u.b.
nauwkeurig de instructies volgen.
1 De leerling mag geen zittenblijver zijn of dit jaar langdurig de natuurkundelesen verzuimd hebben.
2 De leerling moet vanaf het begin van dit schooljaar in de onderzoeksklas hebben gezeten. 
3 Bij de leerling mag voor zover u bekend is, geen sprake zijn van grote gezins- of persoonlijke
   problemen.
4 Bepaal nu het klasgemiddelde op het meest recente natuurkundeproefwerk in de onderzoeksklas.

Neem het meisje op uw lijst dat op het meest recente proefwerk het klasgemiddelde het dichtst
benadert. Als meerdere meisjes hetzelfde cijfer hebben dat het dichtst bij het klasgemiddelde ligt, kies
dan het meisje waarvan de achternaam alfabetisch het eerst komt. Dit is leerling 1.
  (Leerling 2: zelfde procedure voor het meisje met cijfer het dichtst bij klasgemiddelde +1,5)
  (Leerling 3: zelfde procedure voor het meisje met cijfer het dichtst bij klasgemiddelde -1,5)
  (Leerling 4,5,6: Jongens zelfde procedure als voor respectievelijk meisjes 1,2,3)
Volgorde van vragen over leerlingen: Eerst over leerling 1, dan 2,3,4,5,6.

Vragen over elk van de zes leerlingen (voor zover niet in schalen opgenomen).

1 Welk cijfer voor natuurkunde had leerling 1 op het meest recente proefwerk?
2 Geeft het bovengenoemde cijfer een juist beeld van de werkelijke capaciteiten van leerling 1?

  (te laag, juist beeld, te hoog)
3   In welke mate waren, volgens u, de onderstaande factoren van invloed op het meest recente

proefwerkcijfer van leerling 1?
      Pech, Geluk, Hard gewerkt, Niet hard genoeg gewerkt, Proefwerk was gemakkelijk, Proefwerk

  was moeilijk, Leerling heeft goed begrip van natuurkunde, Leerling heeft geen goed begrip
    van natuurkunde, Anders, namelijk... (veel invloed/enige invloed/geen invloed, n.v.t.)
6 Hoe vaak komen de volgende interacties voor tussen u en de leerling?

  (1=vaker tot 5=minder vaak dan met andere leerlingen in de onderzoeksklas)
6.1  Leerling vragen een karweitje uit te voeren
6.2  Leerling een mondelinge beurt geven
6.3  Leerling de ruimte geven om meningen, opmerkingen of ideeen aan de klas te laten horen
6.4  Bij leerlingproeven er voor zorgen dat de leerling alle taken (meting, verslag, noteren) zelf

uitvoert
6.5  Tijdens de les aandacht of tijd aan de leerling besteden
6.6  Buiten de les aandacht of tijd aan de leerling besteden
7    Op welk terrein lag de aandacht of tijd die u aan de leerling besteedde, vooral?

- Vakinhoudelijke hulp
- Ingaan op vakinhoudelijke interesse van de leerling
- Keuzebegeleiding
- Gedrag in de les
- Verbeteren van de motivatie voor natuurkunde
- Vergroten van het zelfvertrouwen in de natuurkunde
- Anders, namelijk...
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8 Denkt u dat de leerling het volgend schooljaar natuurkunde in het pakket zal kiezen? 
(1=zeker niet tot 5= zeker wel)

9 Heeft u met de leerling gepraat over het al dan niet kiezen van natuurkunde?
     Zoja, Wanneer? Zoja, Waar ging het gesprek over?
10 Heeft de leerling advies van u gehad over de keuze van natuurkunde?
11 Welk advies heeft de leerling van u gehad, of zou u de leerling geven, over het kiezen van

natuurkunde in MAVO-3?
12 Indien de leerling een andere keuze zou maken dan u raadzaam vindt, zou u dan proberen er

iets aan te doen? Nee: svp toelichting Ja: wat?
13  Hoe belangrijk vindt u natuurkunde voor de leerling?
15   Heeft u de leerling op een of andere wijze aangemoedigd of gesteund in de belangstelling voor

een technische of natuurwetenschappelijke vervolgopleiding of beroep? Zoja, hoe?
16   Weet de leerling voor welke vervolgopleidingen en beroepen natuurkunde verplicht is?
17   Heeft u er voor gezorgd, dat de leerling in de afweging om al dan niet natuurkunde te kiezen,
 ook de consequenties voor latere mogelijkheden wat betreft vervolgopleiding en beroep

meeneemt?

7. Docentvragenlijst deel 2
Vragen over het curriculum, keuzebegeleiding en achtergronden

Algemene gegevens
a Hebben de leerlingen in de onderzoeksklas begeleiding gehad bij de keuze van het

vakkenpakket in mavo-3?
  - nee
  - ja, klassikaal, van: de dekaan / de klassedocent / mijzelf / iemand anders, namelijk:
  - ja, sommige leerlingen individueel
  - ja, alle leerlingen individueel
b Hebben de leerlingen in de onderzoeksklas advies van u gehad over de keuze

van natuurkunde?
  (nee, klassikaal, sommige individueel, alle individueel)
c Wordt u (door dekaan of schooldirectie) om advies gevraagd over het al dan niet kiezen van

natuurkunde in mavo-3?
  (nee, voor alle leerlingen, alleen leerlingen die het vak willen kiezen, anders, nl...)
d Heeft u contact met ouders van leerlingen over het al dan niet kiezen van natuurkunde in

mavo-3? (nee, op verzoek ouders, met (vrijwel) alle ouders)
e Is op uw school natuurkunde in mavo-3 verplicht in combinatie met andere vakken?
  (nee, ja: natuurkunde verplicht met (vak x), ja: (vak x) verplicht met natuurkunde)
f Welke afdelingen zijn aan uw school verbonden? (mavo, havo, vwo, lbo, anders, nl...)
g Hoeveel jaar bent u in het onderwijs werkzaam?
h Heeft u nog andere taken op school buiten het les geven? Zoja, welke?
I In welke schooltypen, naast de mavo, heeft u les gegeven in natuurkunde?
j Heeft u nog les gegeven in andere vakken dan natuurkunde?
k Als leerlingen uit de onderzoeksklas natuurkunde kiezen in mavo-3, krijgen ze u dan weer als

docent? (nee, ja, weet niet)
l Hoeveel lessen geeft u dit jaar per week in totaal? ... lessen, waarvan .... natuurkundelessen

Curriculum
1 Welke activiteiten heeft u bij de hieronder genoemde acht leerstofonderdelen uitgevoerd in de

onderzoeksklas en hoeveel tijd (lessen) heeft u ongeveer aan elk onderdeel besteed?
 - Onderdelen: 1. Meten en eenheden, 2. Energie, temperatuur en warmtetransport,
    3. Vaste stoffen, vloeistoffen en gassen, 4. Krachten en druk,  5. Vloeistofleer, 

  6. Optica en licht, 7. Elektriciteit en magnetisme, 8. Geluid. 
        Bestede tijd per onderdeel: ... lessen.
  - Activiteiten per onderdeel: 1. Klassikale instructie, 2. Klassikaal vraag en antwoord, 

  3. Demonstratie, 4. Leerlingproef, 5. Opgaven laten maken in de les, 6. Dia's, video of film.
  Eventuele andere onderdelen en activiteiten, nl:...... (mechanica)

2 Welke mogelijke toepassingen of voorbeelden bij de leerstof zijn in de onderzoeksklas aan de
orde geweest? (aangeven met trefwoord bij elk leerstofonderdeel, voor onderdelen zie vraag 1).

 Eventuele andere onderdelen en gebruikte toepassingen, nl....
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6a Bent u bekend met andere dan bij vraag 1 genoemde aanbevelingen om het natuurkunde-
onderwijs beter af te stemmen op meisjes? Zoja, welke?

6b Heeft u geprobeerd deze aanbevelingen in uw onderwijs in de onderzoeksklas te verwerken?
7  Heeft u wel eens een studiedag, werkgroep of anderssoortige bijeenkomst bezocht over het

onderwerp "meisjes en natuurkunde"? 
8a Wilt u voor elk van de hieronder genoemde leerstofonderdelen aub aangeven of ze naar uw

ervaring in de onderzoeksklas respectievelijk leuker, moeilijker en nuttiger gevonden door
meisjes of jongens of dat het niet uitmaakt? (voor leerstofonderdelen zie vraag 1).

8b Als meisjes in de onderzoeksklas een bepaald leerstofonderdeel minder leuk vinden dan de
 jongens (of andersom) houdt u daar dan in de behandeling van dat onderdeel rekening mee?

(bijvoorbeeld door meer motiverende voorbeelden, andere manier van werken, etc..)
8c Als de meisjes in de onderzoeksklas een bepaald leerstofonderdeel moeilijker vinden dan de
 jongens (of andersom), houdt u daar dan in de behandeling van dat onderdeel rekening mee?
 (bijvoorbeeld door extra uitleg of hulp, herhalingsstof, meer tijd nemen, op minder hoog niveau

 behandelen, enz...)
8d Als de meisjes in de onderzoeksklas een bepaald leerstofonderdeel minder nuttig vinden dan

de jongens (of andersom), houdt u daar dan in de behandeling van dat onderdeel rekening
 mee? (bijvoorbeeld door te bespreken hoe de kennis in het dagelijks leven of in allerlei

beroepen van pas komt)
9  Wilt u van de activiteiten hieronder aangeven of zij in de onderzoeksklas door meisjes of

jongens respectievelijk leuker, moeilijker en nuttiger gevonden worden, of dat het niet
 uitmaakt? (voor activiteiten zie vraag 1)
10a Indien u in de onderzoeksklas leerlingen in groepjes laat werken, stelt u dan zelf de groepjes

samen of laat u dat aan de leerlingen over?
    (zelf, leerlingen, n.v.t., geen groepswerk)
10b Indien er in de onderzoeksklas in groepjes wordt gewerkt, gebeurt dat dan in aparte jongens-
 en meisjesgroepjes, of in gemengde groepjes?
11 Geeft u in de natuurkundeles in de onderzoeksklas voorbeelden van vrouwen die goed werk
 verrichten of verricht hebben in natuurkunde of techniek? (1=nooit tot 6=(bijna) elke les)
12 Zegt u in de onderzoeksklas wel eens dat vrouwen heel goed een technisch vak kunnen
 uitoefenen? (1=nooit tot 6=(bijna) elke les)
13 Heeft u in het lokaal of een van de lokalen waar de onderzoeksklas les heeft, afbeeldingen van
 meisjes of vrouwen die iets natuurkundigs of technisch doen (een proef doen, een reparatie
 verrichten,,,), of die een technische studie of beroep hebben?
14 Heeft u in een les in de onderzoeksklas wel eens een beroepsbeoefenaar uitgenodigd om toe
 te lichten hoe bepaalde natuurkundeleerstof gebruikt wordt in de beroepspraktijk? (bijvoorbeeld
 een CV-installateur, een opticien,...) Zoja, was dat een vrouw of een man?
15 Heeft u in een les in de onderzoeksklas wel eens video of dia's laten zien  waarin meisjes of
 vrouwen voorkomen in een technisch beroep?
16 Haalt u in de onderzoeksklas wel eens met opzet een meisje dat goed is in natuurkunde, voor
 de klas (bijvoorbeeld om een som op het bord te doen of een proef te laten zien) om de

leerlingen een voorbeeld te geven dat meisjes (ook) goed kunnen zijn in natuurkunde?
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Bijlage 4
Relatie tussen vragenlij sten, uiteindelij ke onderzoeksvar iabelen en Ideal State

D1: Docentvragenlijst deel 1
D2: Docentvragenlijst deel  2
LL: Leerlingvragenlijst
De nummers, waar van toepassing, verwijzen naar de nummers van de vragen in de
betreffende vragenlijsten.

1. Probleembewust handelen van de docent natuurkunde

                       Tegengaan van       Rekening houden Gelijke
                       stereotypering      met verschillen                behandeling
                                           tussen seksen

Vakdidactiek D2, 5,11-16         D2, 5,8a-8d         D1, 6a4
                                                               D2, 5,8a,9

Op de groep   D2, 5               D2, 9,10a,10b       D1, 6a3
gerichte onder-                                           D2, 5
wijsstrategieën

Individuel D1, 4,5,6           D1, 4,5             D1, 2-7
beoordelingen

Individuele D1, 10,11,12        D1, 15,16           D1, 8,9,13,14,17
keuzebegeleiding                           LL, 2a,2c,3,6 LL, 2a,2c,3
                                                              

2. Leer lingger ichtheid van de leeromgeving

               Niet competitief  Rekening houden Structuur
                                 met verschillen
                                 tussen individuen

Klasklimaat    Competitie        Personalisering       Duid.Regels LL/D2
               LL/D2             LL/D2                 Betrokkenh. LL/D2
                                                       Gemak-klim LL/D2

Curriculum     n.v.t.            (Variatie in)         Conc.Verh. LL/D2
                                 Inhouden, Contexten  Uitleg LL/D2
                                 & Activiteiten D2       Overhoren LL/D2
                                 Proefonderv.LL/D2     Verwerk. leerst. D2
                                 Toepassingen LL/D2    
                                 Differentiatie D2
                                 Klassikaal D2
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Bijlage 5 
Resultaten van de factoranalyses op de belevings-, klimaat- en cur r iculum-
vragenlij sten voor  leer lingen en klimaat- en cur r iculumvragenlij sten voor  docenten

1. Factoranalyse op belevingsvragenlij st leer lingen
Analyse-eenheid: leerling, N=412. Factoranalyse: PC / varimax rotatie.

nr item (verkorte formulering)        commun. x 100         factorladingen x 100      
                                              1      2     3      4

  5 blij als les voorbij is                70        80   17   19      5
19 natuurkunde heel vervelend             75        78   22   26   14
14 natuurkunde leuk vak                   78        77   33   19   23
18 school leuker zonder natk              69        73   22   31     8
  8 natk lessen boeiend/interessant        65        72   24   18   20
20 huiswerk natk met plezier              59        71   13    6   26
26 in natk les tijd snel voorbij          56        71   23    5   8
16 interesseert me niet zo                55        63   21   24   24
 
  4 best goed in natuurkunde               69        24   74   20   21
  2 kan natk niet onder de knie            62        31 71   10     7
22 begrijp de lessen                      59        25   70   12   13
  9 zenuwachtig voor natk proefw           49     3   68   13         -11
28 begrijp niet zoveel van natk           49        22   65     8   12
25 zeker van mezelf bij beurt             38        25   54   10     9
 
  6 natk in weinig beroepen nuttig         60        19    -2   75    -2
11 natk van belang voor baan later        66          8   24   72   29
27 natk later goed te gebruiken           67        19   23   69   32
13 later kun je best zonder natk          57        20   20   67   22
21 natk heeft maar weinig nut             63        44   14   64     5
 
29 ook in vrije tijd bezig met na         75        22   12   15   81
17 in vrije tijd dingen met natk          75        26     4   14   81
30 dingen elke dag natk nuttig            53        13   16   23   66

Eigenwaarde                                        8.9  1.8  1.7  1.3
Verklaarde variantie (%)                            40     8     8    6
Cumulatieve variantie (%)                           40   48   56   62
Cronbach's �  (leerling)  x 100                       92   82   82   76
Cronbach's �  (klasgemiddelde) x 100                  96   91   86   80
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2. Factoranalyse op klasklimaatvragenlij st leer lingen 

Analyse-eenheid: leerling, N=412. Factoranalyse: PC / varimax rotatie.

nr item (verkorte formulering)             commun.x 100                     factorladingen x 100       
                                            1   2   3   4  5

27 leraar kent lln goed                   53        70    4   16   -0         11
21 leraar snapt hoe je je voelt           47        65     9   17   11          -7
19 ler. vindt helpen bij samenw belangr.  46        64   18   14     4          -5
 9 leraar is vaak ongeduldig              45        62         -22    -3     7         12
15 leraar helpt alle lln met moeilijkh.   41        58     1     1   19         22
29 waardering ler. voor mening leerling   36        55   20   10     6    9
 3 leraar maakt vaak praatje met lln      34        48   21   17   12         16

30 sommige lln willen altijd beste zijn   66        10   80    -3     -4   -2
24 sommige lln willen hoogste cijfers     58        18   74     1      2    6
12 veel lln willen werk beste maken       55        13   72   -1     5   -6

11 veel lln dromen,doen niets in na-les   67          5    -3   80   10   -7
23 in natk les wordt goed opgelet         62        28     8   69   20         15
17 veel lln wachten tot les voorbij is    61        21          -21   69     5         18
 5 lln zijn serieus bezig met som/proef   40        23     4   41   12         39
32 veel lln werken alleen voor proefw.    36            6          -29   48  -7         19

14 conseq. inbreuk regels duidelijk       66      8   5     4   81   -0
20 duidelijk wat wel en niet mag          68        26    -6   10   78     2
 2 duidelijke regels voor iedereen        61           9     5   12   77   -5

 4 meeste lln vinden natk moeilijk        41         -4         -14   14      2         61
10 meeste lln kunnen huisw. zonder hulp   49           5      7    -3    -3         69
22 werk voor natk is meestal moeilijk     34        15      5      5         -14         54
28 lln weten hoe werk aan te pakken       50          9   21   37      9         55
16 alleen slimme lln kunnen na-werk aan   35        26         -28      7   9         44

Eigenwaarde                                        4.6  2.8  1.9  1.4       1.2
Verklaarde variantie (%)                            19   12     8      6    5
Cumulatieve variantie (%)                           19   31   39   44         50
Cronbach's �  (leerling)  x 100                       75   77   71   58         73
Cronbach's �  (klasgemiddelde) x 100                  92   83   93   85         91
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3. Factoranalyse op klasklimaatvragenlij st docenten

Analyse-eenheid: docent, N=104. Factoranalyse: PC / varimax rotatie.

Items weergegeven in dezelfde volgorde als bij de factoranalyses voor de leerlingen.
Items met een * bleken in eerste instantie een andere factor terecht te komen, maar bleken
ook beter samen te hangen met de schaal waarin ze uiteindelijk werden ingedeeld, dan met
hun oorspronkelijke ‘ factor’ , waarmee de schalen voor docenten uit dezelfde items kwamen
te bestaan als voor leerlingen. De eigenwaarden hebben wel betrekking op de
oorspronkelijke factoren. Cronbach’s �  betreft echter de items behorend tot de schaal.

nr item (verkorte formulering)            commun.x 100  factorladingen x 100
 1  2  3  4  5

31 ik ken leerlingen in de klas goed      41        44   26   21   22         22
24 besteed aandacht aan gevoelens lln     58        70      8     6   -5         28
22 ik vindt helpen bij samenw belangr.    51        69   11   -6     8        -14
10 ik niet snel ongeduldig als ll moeite  32        44         -18   15   20         14
17 ik help alle lln met moeilijkh.        31        54    6    1   -1        -12
35*heb waardering voor mening leerling    55        20   54     2    8         46
 3 ik maak geregeld praatje met lln       46        62   18  15   11         11

36 sommige lln willen altijd beste zijn   65        14   77         -18    5        -17
28 sommige lln willen hoogste cijfers     61        10   76    1   -9   -3
14 veel lln willen werk beste maken       41         3  63   -1    -4        -11

12 veel lln dromen,doen niets in na-les   48          4         -20   65     4    7
26 in natk les wordt goed opgelet         43          4   19   62    -2    8
19 veel lln wachten tot les voorbij is    70        12         -17   80     8     7
 5 lln zijn serieus bezig met som/proef   54        -2   36   59   -2         25
33 veel lln werken alleen voor proefw.    21        12         -20   28           -3         28

16 conseq. inbreuk regels duidelijk       79        15    -0         -20   85   -6
23 duidelijk wat wel en niet mag          70        29         -13     5   76        -13
 2 duidelijke regels voor iedereen        55        -5    -0   18   70         17

 4 meeste lln vinden natk moeilijk        47        14         -15   17         -26         58
11 meeste lln kunnen werk zonder hulp     58         -3    0   13   13         74
25 lln vinden werk voor natk erg moeilijk 55           2         -18   12    -3         71
32 lln weten hoe werk aan te pakken       55          3   20   39   34         50
18*alleen slimme lln kunnen na-werk aan   36        26         -27   42    2         22

Eigenwaarde                                       1.5  4.0 2.9  1.4       2.2
Verklaarde variantie (%)                               6   17   12      6     9
Cumulatieve variantie (%)                                       6 23 35 41         50
Cronbach's �   x 100                                  67   71   65   67         67
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4. Factoranalyse op cur r iculumvragenlij st leer lingen
Analyse-eenheid: leerling, N=412. Factoranalyse: PC / varimax rotatie.

nr item (verkorte formulering)            commun.x 100  factorladingen x 100
 1  2  3  4  5

25 leerlingproef                          66        80     6      0         -12    9
15 uitleg gebruik apparaten               66        77     3   18   19   -5
 7 proef oefenen                          61        76     7   15   -1     4
42 uitleg spullen bij proef               55        70   10     1   20         11
21 demonstratie apparaat                  50        58   16   32   17    1
19 uitleg meting bij proef                53        58   13   22   36   -2
11 verslag schrijven                      41        58   18   -4         -14         13
17 demonstratie proef                     29        42   19   15   22   -6

27 historische ideeën                     44        12   58  27   -7   -8
 6 overzicht aan begin les                42        27   58    4   10    0
10 samenvatting einde les                 32           2   53   18      5     3
 3 leergesprek demonstratie               36        22   53   11      3         15
 9 leergesprek                            34         -1   53    -3   11         21
39 inventarisatie ll-ideeën               34        11   52   10   14         17
34 gevolgen natk ontdekkingen             32         -1   45   31      4         13
43 nut voor zelf                          40        15   43   40   16    8
 2 ophalen vorige les                     21           9  40      8   20     5
26 overzicht proefwerk                    26          8   37      5   33    9

24 apparaten thuis                        50         4      8   70     1   -6
31 technische zaken                       50        12  14   66   14        -12
20 natk in beroepen                       52          9   13   55    -6         42
 4 beroepen met natk                      43          4   19   53     6         33
40 veiligheid                             43        37   10   53   10   -1
16 energiebesparing                       34        14   24   45   -9         22
 8 natuurverschijnselen                   24        11     7   41   20    9

29 herhaling uitleg                       51        16   23    4   65    5
23 uitleg op vragen uit boek              40        -5   17   10   59        -14
36 vragen stellen voor proefwerk          31        13    -8      7   51         15
18 docent doet som voor                  35            4    -9   13   50         28
33 overzicht nieuw thema                  36        12   32     2   47         15
 1 klassikale uitleg                      29          2   28   -5   45   -8

35 zelf lezen uit boek                    45           4      9          -10   12         64
13 leerling krijgt beurt                  42        12   18     -1   12         60
28 leerling voor bord                     43         -0   18   27      5         57
41 docent leest voor                      27         -3      2   18   25         41

261



Factoranalyse op cur r iculumvragenlij st leer lingen, vervolg

  factorladingen x 100
 1  2  3  4  5

Eigenwaarde                                        6.9  2.5  1.9  1.6       1.4
Verklaarde variantie (%)                            20      7      5      5    4
Cumulatieve variantie (%)                           20   27  32   37         41
Cronbach's �  (leerling) x100                          83   74   70   58         51
Cronbach's �  (klasgemiddelde) x 100                   90   86   79   76         62

5. Factoranalyse op cur r iculumvragenlij st docenten
Analyse-eenheid: docent, N=104, Factoranalyse: PC / varimax rotatie.

Items met een * bleken in eerste instantie een andere factor terecht te komen, maar bleken
ook beter samen te hangen met de schaal waarin ze uiteindelijk werden ingedeeld, dan met
hun oorspronkelijke factor. Item 5 vormde oorspronkelijk een aparte zesde factor. De
eigenwaarden hebben wel betrekking op de oorspronkelijke factoren. Cronbach’s �  betreft
echter de items behorend tot de schaal.

nr item (verkorte formulering) commun.  factorladingen x 100
 x 100  1  2  3  4  5 6

31 leerlingproef                     77        84    -4      4         -12   20   -7
55 uitleg spullen bij proef          66        79         -11      6   17    -3     6
18 uitleg gebruik apparaten          68        78   21    -4   14      5     6
23 uitleg meting bij proef           70        78     9      6   28    -6     5
 8 prakt. vaardigheden oefenen       74        75      9   14    -8   35        -13
26 demonstratie apparaat             55        61   31     9   20         -14         14
13 verslag schrijven                 47        49   10   13   -5   38         24
43 lln doen indiv. proef             34        32   26   11   13   28        -25

 4 beroepen met natk.                63         -3   78      3   11     8   -4
24 natk. in beroepen                 65           6  76   25   10      8     1
38 technische onderwerpen            61           9   64   41      7         -10         12
19 energiebesparing                  50        26   59   25   14    -4     6
52 veiligheid                        48        30   54      9   11   22         17
 9 natuurverschijnselen              58         -2   53   37     1   12         38
29 apparaten thuis                   51         -1   49   10         -11   10         48
56*nut natk. voor lln.               42        15   37   44   21    -9     9
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Factoranalyse op cur r iculumvragenlij st docenten, vervolg

nr item (verkorte formulering)      commun.  factorladingen x 100
 x 100  1  2  3  4  5 6

45 lln. eigen ideeen aan orde        53          7      5   68      7      1         25
51 inventarisatie lln.-ideeen        50         -4      4   61    -2   32        -16
44 gevolgen natk. ontwikkelingen 54           5   43   59   -1      5   -8
48 ideeen beroemde nat.kundigen 55   4   45   53   20         -11        -13
14 menselijk lichaam                 45       4   29   51   11   13         27
33 historische ideeen                41        6   37   51    -9      1     6
49 lln. kunnen mening geven    40     23     8   47   21   22         17
 5*ingaan op onderwerpen van lln. 60        15      4   25   20      5         68

12 samenvatting einde les            50           8   19   22   63         -11   -4
22 docent doet som voor              50        12    -2      6   62         -26        -15
53 gedifferentieerd huiswerk         43         -9    -9   19   61      7   -8
39 na les behandelen vragen lln.     45        24   11   12   57   12         15
36 herhaling uitleg                  43           8      1    -9   55      9         32
34 vragen indiv. lln. behandelen     48        21   20      6   53   16         29
27 controle huiswerk                 49        21   31         -18   49         -11        -26
 2 ophalen vorige les                34         -8   19         -17   43         -12         26
25*herhalingsstof                    49        17   43      6   31   37        -21

10 allle lln in les gelijk tempo     58           4    -9      3         -19   72         12
20 verrijkingsstof                   67           3   26      1   27   72        -15
54 veldwerk                         61           6    -4   29         -13   70   -2
15 lln. werken in eigen tempo        47        13      7    -2      1   65         16

Eigenwaarde                                8.0 3.5  3.2  1.9  1.7       1.5
Verklaarde variantie (%)                        22  10      9      5      5    4
Cumulatieve variantie (%)                       22  31   40   45   49         53
Cronbach's �   x 100                                86  84   77   74   68

263



Bijlage 6
Resultaten van de factoranalyses op de gegevens voor  probleembewust handelen en de
waarneming van leer lingen door  de docent

1. Factoranalyse op gegevens probleembewust handelen
Analyse-eenheid: docent, N=103. Factoranalyse: PC / varimax rotatie.
(N): Dit item niet meegenomen in uiteindelijke schaal.

nr item (verkorte formulering)            commun. x 100 factorladingen x 100
                                            1   2   3

  1 Even vaak antw. vragen aan me/jo       75        85      8   17
  4 Me en Jo even vaak mond. beurt         62        76   17      9
  2 Me en Jo even vaak karweitje geven     65        74    -1   32
  3 Toezien dat meisjes ook inbreng hebben 53        55   35   34 (N)

  6 Vrouwonvr. opm. van Jo tegengaan       69        12   82      5
  8 Opscheppen Jo tkv Me tegengaan         65        10   78   16
15 Alert dat lln. geen rolbev. opm. maken 68         -3   78   27
11 Onzekere meisjes aanmoedigen           41        34   53   13 (N)

10 Evenveel aandacht voor int. Me/Jo      80        16   14   87
  9 Afw. mannen en vrouwen in voorbeelden  70        23   21   78
  7 Even vaak voorb, uit leefw. Me en Jo   66        26   18   75

Eigenwaarde                                        4.4  1.6  1.1
Verklaarde variantie (%)                            40   15   10
Cumulatieve variantie (%)                           40   55   65
Cronbach's �                                     78   78   81

2. Factoranalyse op gegevens waarneming leer lingen door  docenten
Analyse-eenheid: docent, N=103. Factoranalyse: PC / varimax rotatie.

nr item (verkorte formulering)            commun. x 100 factorladingen x 100
                                            1   2   3

5.6   verstoort de les                       69        82         -13    -4
5.10 werkt netjes                           56        75    -6    -6
5.1   maakt het huiswerk voor natuurkunde    65        74   29          -11
5.4   let goed op in de les                  74        72   47      4
5.5   valt op in de les                      60        71         -30    -9
5.11 besteedt veel tijd aan natuurkunde     63        64   42         -18
5.8   werkt goed samen bij groepswerk        39        55   26    -2
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Factoranalyse op gegevens waarneming leer lingen door  docenten, vervolg

nr item (verkorte formulering)            commun. x 100 factorladingen x 100
                                            1   2   3

5.12 interesseert zich voor natuurkunde     77        20   85   13
5.13 durft met eigen ideeen te komen        72         -14   81   20
5.7   steekt vinger op als doc. vraag stelt  52           5   71      7
14    heeft belangst. voor techn/nat beroep   53        10   70   20
5.3   maakt proefwerken goed                 61        40   54   39

4.4   slechte resultaten bewijs geen capac.  67         -1      5   82
4.1   onzeker ondanks goede resultaten       60         -14   13   75
4.3   zelfvertrouwen ondank slechte result.  45         -28   16   59
5.2   geeft foute antwoorden bij beurt       59        43   39   50
4.2   goede resultaten bewijs goede capac.   35           1   41   43

Eigenwaarde                                          5.1  3.5  1.4
Verklaarde variantie (%)                              30   21      8
Cumulatieve variantie (%)                             30   51   59
Cronbach's �                                       85   82   73

Niet in schalen ondergebrachte items voor  probleembewust handelen

5.5   Bij leerlingproeven er op letten dat zowel meisjes als jongens alle taken verrichten
        (meting, verslag, noteren, etc).
5.12 Alle leerlingen, jongens en meisjes, bij de voornaam noemen.
5.13 De klas niet met "jongens" aanspreken.
5.14 Meisjes de gelegenheid geven om eventuele achterstanden op praktisch gebied in te
        halen.

Niet in schalen ondergebrachte items onder  waarneming van leer lingen

4.5 Leerling vraagt om hulp terwijl dat niet echt nodig is (1, veel meer, tot en met 5, veel
      minder, dan andere leerlingen in de onderzoeksklas)
4.6 Leerling vraagt niet om hulp, zelfs als het wel nodig is (id.)
5.9 Leerling vraagt om uw hulp (antwoordmogelijkheden zie vraag 4.5)

Reacties op waargenomen gedrag van een leer ling (antwoordmogelij kheden)

Geef aan hoe u vooral reageert op genoemd gedrag (gedragingen 4.1 tot en met 4.6):
    A Vaker aanmoedigend/helpend dan vermanend/kritisch
    B Vaker vermanend/kritisch dan aanmoedigend/helpend
    C Geen reactie gegeven
    X Niet van toepassing/weet niet
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Geef aan hoe u vooral reageert op genoemd gedrag  (gedragingen 5.1 tot en met 5.13):

    D Geprezen (compliment, glimlach,...)
    E Gewaarschuwd (consequenties van gedrag genoemd, streng gekeken...)
    F Bestraft (strafwerk, klas uit, sarcatische opmerking,...)
    G Bewust genegeerd
    H Geholpen (extra uitleg, taken, bijles, iets voorgedaan,...)
    I Aangemoedigd/gesteund (interesse getoond, advies gegeven,...)
    K Niet gereageerd
    X Niet van toepassing/weet niet 
    (Voor 5.1-5.8 en 5.10-5.13 zie factoranalyse op waarneming leerlingen)

De gegevens over de reacties van de docenten op elke leerlinggedraging zijn bewerkt tot
een maat voor de mate van 'positiviteit' van de reactie van de docent op respectievelijk
waargenomen 'Ijver', 'Interesse' en 'Zelfvertrouwen' in de natuurkundeles. Zie Hoofdstuk 6
voor details.
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