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Samenvatting. 

Met ingang van het cursusjaar 81/82 is leerlingenpracticum een verplicht onderdeel 
van het schoolonderzoek natuurkunde voor HAVO/VWO. 

Tijdens dit afstudeerwerk is, met behulp van twee practicumvaardighedenlijsten, een 

leermethode geanalyseerd, om na te gaan of de leerlingen gericht voorbereid wor

den op het genoemde schoolonderzoek. Uit deze analyse bleek dat de leerlingen wel 

voorbereid worden op het schoolonderzoek, maar dat die voorbereiding niet syste
matisch is. 

Vervolgens is door middel van een enquete aan 390 leerlingen, gevraagd, welke prac
ticumvaardigheden ze moeilijk vinden en welke ze gemakkelijk vinden. 
Op grond van de bevindingen van de analyse van de leermethode en de resultaten 
van de enquete, is een poging gedaan een nieuw practicumcurriculum samen te stel

len voor VWO-bovenbouw. Een aantal van de beschreven experimenten is getoetst 
door een beperkt aantal leerlingen. 



Voorwoord. 

Allereerst gaat een woord van dank uit naar mijn begeleider, dr G.Verkerk. Ondanks 

de lange periode, waarover dit onderzoek is uitgestreken, was hij steeds bereid tijd 
vrij te maken en mij voldoende te inspireren. Tot op het laatste moment heeft hij me 

steeds met advies terzijde te staan. 
Verder dank ik drs S.Feiner-Valkier voor de aanvullende begeleiding en de 

nauwgezetheid waarmee ze het verslag steeds met me besproken heeft en drs F. de 

Klerk Welters voor de adviezen en steun op gebied van de statistiek. 
Dit onderzoek zou niet tot stand zijn gekomen zonder de bereidwillige medewerking 

van een aantal natuurkunde docenten: L. v.d.Eizen, R. Thuis, R. Bouwens, M. 
v.d.Heijde en H. v.Doornmalen. Zij waren bereid tijd vrij te maken in hun lessen om 
hun leerlingen een vragenlijst voor te leggen die door hun leerlingen ingevuld is. 
Een belanrijke groep, die aan dit onderzoek heeft meegewerkt, wordt gevormd door 
16 leerlingen uit een 5-VWO klas van het vd.Puttlyceum: Corné, Eric, Erik, Eugenie, 
Henry, Jack, Jeroen, Koen, Marcel, Marjan, Marjolein, Mark, Mieke, Nancy, Sirnone 
en Stefan. Zij waren bereid om na schooltijd en in de vakantieperiode een aantal 
experimenten uit te voeren. Hierbij dient ook de amanuensis van het v.d.Puttlyceum, 
M.v.d.Kerkhof, vermeld te worden vanwege zijn hulp bij het voorbereiden van de 
experimenten. 
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HOOFDSTUK1 

Hoofdstuk 1. Inleiding 

Sinds de invoering van de mammoetwet in 1968 is het natuurkundeonderwijs op de middelbare scho
len enigzins veranderd. Behalve de waarde van theoretische kennis ging men ook het belang van het 
natuurkundepracticum inzien. Met ingang van het cursusjaar 81/82 werd leerlingenpracticum een ver
plicht onderdeel van het schoolonderzoek natuurkunde op HAVO- en VWO-scholen. Op welke manier 
de invulling geschiedt wordt aan de scholen overgelaten. 
Verkerk heeft in zijn proefschrift (VER83) een aantal manieren beschreven om practicumvaardighe
den op het schoolonderzoek te toetsen. Uit dat onderzoek blijkt onder meer dat er nog een aantal 
scholen waren waar weinig aandacht aan practicum besteed werd, ondanks het verplicht zijn van het 
schoolonderzoek practicum. 
Hoewel de scholen vrij zijn te bepalen hoe het schoolonderzoek practicum wordt afgenomen, bestaan 
er wel verschillende lijsten met vaardigheden, die iemand, die met goed gevolg eindexamen gedaan 
heeft, zich eigen gemaakt zou moeten hebben. Zodra de eisen geformuleerd zijn, waaraan een eind
examenkandidaat moet voldoen, kan tijdens de opleiding gericht getraind worden. 
Dit afstudeerwerk behelst onderzoek naar de training in practicumvaardigheden. 
De algemene onderzoeksvraag luidt: op welke wijze dient leerlingenpracticum opgebouwd te zijn om 
de leerlingen voor te bereiden op het practicum schoolonderzoek ? 
Deze vraag is opgesplitst in twee deelvragen: 
1. op welke wijze wordt in een moderne leermethode aandacht besteed aan leerlingenpracticum ? 
2. wat is de mening van leerlingen ten aanzien van de moeilijkheidsgraad van de verschillende practi-

cumonderdelen ? 
Het onderzoek is op te splitsen in vi~ onderdelen: 
-analyse van een natuurkundemethode 
- enquete onder leerlingen over practicum 
-formulering van eisen waar een practicum aan moet voldoen 
- aanzet tot een nieuw leerlingenpracticum 
-toetsing van enkele experimenten in de praktijk. 

Voor dit onderzoek zijn geen vaardighedenlijsten ontwikkeld. Er is van twee bestaande lijsten gebruik 
gemaakt. De eerste lijst is samengesteld door het PLON (Project Leerplan Ontwikkeling Natuurkun
de), de zogenoemde EPEP-Iijst (Experimenteel PLON Eindexamen Programma). De tweede lijst is 
samengesteld door het CITO ( Centraalinstituut voor Toets Ontwikkeling). 
Om een indruk te krijgen van de mate waarin gericht geoefend wordt met practicumvaardigheden, is 
een leermethode onderzocht, waarvan bekend is dat de samenstellers groot belang hechten aan na
tuurkunde-practicum nl. het PLON-pakket. Omdat dit pakket onderzocht werd, is ook gebruik gemaakt 
van hun eigen vaardighedenlijst naast de CITO-lijst. Het verslag van dit onderzoek is reeds eerder 
verschenen (NEU87). In hoofdstuk 2 wordt dit onderzoek kort behandeld en worden de belangrijkste 
conclusies genoemd. 
Vervolgens is een enquete gehouden onder 390 leerlingen van 3 verschillende scholen om na te gaan, 
welke practicumvaardigheden zij moeilijk, en welke zij gemakkelijk vinden. Omdat de WEN (Werk
groep Eindexamen Natuurkunde), in de formulering van het nieuwe eindexamenprogramma, is uitge
gaan van de EP EP-lijst, werden in deze enquete de formulering en de indeling van deze lijst gebruikt. 
In deze enquete waren, behalve de vragen over practicumvaardigheden, ook algemene vragen opge
nomen over het vak natuurkunde en over natuurkunde-practicum. Bovendien werden enkele achter
grondgegevens, zoals rapportci~er en practicumervaring gevraagd om als variabelen te kunnen ge
bruiken. Een kort verslag van deze enquete met alleen de meest opvallende resultaten is opgenomen 
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HOOFDSTUK 1 

in hoofdstuk 3. In bijlage 4 is de tekst van de enquete en de antwoorden op de verschillende vragen 
weergegeven. In bijlage 5 zijn alle tabellen, betreffende de enquete opgenomen. 
Op grond van de resultaten van de analyse van de genoemde leermethode en de enquete, werd een 
aantal voorwaarden geformuleerd waaraan een practicumcurriculum moet voldoen (hoofdstuk 4). Er 
werden bovendien nog uitgangspunten geformuleerd waar een practicumcurriculum aan moet vol
doen. Als doelgroep werden die scholen gekozen die niets of heel weinig aan practicum doen. 
Deze voorwaarden en uitgangspunten dienden als basis bij het ontwerpen van een curriculum (hoofd
stuk 5). 
Van het op deze manier ontstane practicumcurricuk.Jm werden zes experimenten op school getoetst. 
Deze experimenten werden door een klein aantal leertingen (3 à 6) uitgevoerd. De resultaten hiervan 
zijn terug te vinden in hoofdstuk 6. 
Tot slot worden, vooral op grond van de observaties van de experimenten, nog suggesties gedaan om 
het pakket te verbeteren. 
De practicuminstructies met de bijbehorende docentenhandleiding, zijn niet in dit verslag opgenomen, 
maar in bijlage 6 respectievelijk bijlage 7. 
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Hoofdstuk 2. Het experiment in de bovenbouw Havo. 

1. Inleiding. 

Tijdens dit eerste deel van dit afstudeeronderzoek -het vóóronderzoek- is nagegaan in hoeverre en 
op welke wijze het experiment aan de orde komt in het PLON-pakket voor de HAVO-bovenbouw, met 
als doel: 
- na te gaan in hoeverre lijsten met practicumvaardigheden bruikbaar zijn voor analyse van lespakket
ten, 

- na te gaan in hoeverre het experiment aan de orde komt in een modern leerpakket voor de boven
bouw HAVO/VWO, 

- na te gaan in hoeverre er sprake is van een systematische opbouw van een practicumcurriculum. 

Het vóóronderzoek is in drie delen te splitsen: 
I. algemene karakterisering van een experiment, 
11. analyse in hoeverre de onderzoeksvaardigheden, zoals beschreven in het EPEP (Experimenteel 

PLON Examenprogramma voor VWO), aan de orde komen, 
111. analyse welke onderzoeksvaardigheden volgens de CITO-lijst in de experimenten aan de orde ko

men; 

I. Algemene karakterisering van een experiment. 
De experimenten worden gekarakteriseerd aan de hand van de volgende kriteria: 
1) Plaats in het lesrooster. 

Hiervoor is de bij ieder thema behorende lerarenhandleiding (AVOL) als uitgangspunt genomen. 
Hierin staat steeds een lessenplan vermeld. 

2) Indeling van het experiment (klassificatie). 
Er is onderscheid gemaakt tussen de volgende typen van experimenten: 
a) practicum 
b) demonstratie 
c) video 
d) simulatie. 
Bij de bepaling van het type werd gekeken naar de manier waarop het experiment in de leerlin
gensyllabus beschreven wordt. Bij verdere statistische verwerking zijn alleen de experimenten 
van het type a (practicum) opgenomen. 

3) Duur van het experiment. 
Het betreft hier steeds geschatte tijden. Deze getallen kunnen niet in absolute zin gezien wor
den, maar geven eerder een beeld hoe de onderlinge verhouding tussen de experimenten is. 
Hierbij dient vermeld te worden, dat de tijd voor iedere proef afzonderlijk geschat is. Bij het aan
eenschakelen van meerdere proeven tijdens een practicummiddag kunnen deze tijden aanzien
lijk lager uitvallen dan de geschatte tijden. 

4) Duur van de uitwerking. 
Ook hier betreft het geschatte tijden en kunnen de getallen niet in absolute zin gezien worden. 

5) Onderscheid tussen kwalitatief en kwantitatief. 
Experimenten waarbij de leerling alleen maar hoeft te kijken wat er gebeurt, zijn als kwalitatief 
geklassificeerd. Experimenten waarbij metingen gedaan worden (uitkomst in getallen), zijn als 
kwantitatief aangemerkt. 
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HOOFDSTUK 2 

6) Onderscheid tussen begripsvonnend en illustratief ten aanzien van de leerstof. 
Een experiment is als begripsvormend getypeerd als nieuwe begrippen geïntroduceerd worden 
in het behandelde thema en met name in het betreffende experiment. 
Een experiment is als illustratief beschouwd als begrippen aan de orde komen, die uit eerdere 
thema's of andere leerstof bekend verondersteld worden. 

7) Gebruikte apparatuur. 
Om een inzicht te krijgen in de benodigde apparatuur is de volgende indeling gemaakt: 
A. dure apparatuur (hoogstens één exemplaar aanwezig op een school) 
B. betaalbare apparatuur (vermoedelijk 1 à 5 aanwezig) 
C. practicum apparatuur (12 à 15 exemplaren aanwezig) 
D. huis- tuin- en keukenapparatuur (zoals elastiekjes). 

11. Analyse in hoeverre de onderzoeksvaardigheden, zoals beschreven in het EPEP, in de experimen
ten aan de orde komen. 
Er is gebruik gemaakt van de EPEP-Iijst met onderzoeksvaardigheden zoals gepubliceerd in "EPEP
VWO, een voorstel voor een experimenteel PLON Examenprogramma voor VWO" in nov. 1983, 
pag.15 (zie bijlage 1). 

111. Analyse in hoeverre de onderzoeksvaardigheden, zoals beschreven in de CITO-lijst, in de experi
menten aan de orde komen. 
Er is gebruik gemaakt van de CITO-lijst "Lijst van vaardigheden aan experimenteel werk (practicum) 
bij natuurkunde", concept dec.1984 (zie bijlage 2). 

In de navolgende beschouwing wordt alleen het PLON-pakket in zijn geheel besproken. Voor een be
spreking van de afzonderlijke thema's wordt verwezen naar het verslag van dit vóóronderzoek "Het 
experiment in de bovenbouw HAVO" (NEU87). 
In de bijgaande diagrammen is te zien, in hoeveel experimenten een bepaalde vaardigheid gevraagd 
wordt. De nummering op de horizontale as komt overeen met de nummering van de vaardighedenlijs
ten van hetEPEP (diagram 2.1) en het CITO (diagram 2.2) (zie bijlagen 1 en 2). 
Op de verticale as staat in beide gevallen het aantal experimenten waarin een bepaalde vaardigheid 
aan de orde komt. 

2. De PLON-thema's voor HAVO-bovenbouw. 

De PLON-cursus voor 4 en 5 HAVO bestaat uit tien thema's en een repeteerthema. De thema's zijn 
zó gekozen, dat het de leerling duidelijk kan worden hoe de natuurkunde in wisselwerking is met tech
nologie en samenleving. 
In de onderbouw is er vooral veel aandacht voor fysisch-technische aspecten in de (directe) omge
ving van de leerlingen en samenlevingsproblemen waarin de natuurkunde een (soms kleine, soms 
wat grotere) rol spee~.ln het vervolg daarop krijgen in de thema's voor 4 en 5 HAVO de onderlinge 
verbanden tussen natuurkunde, techniek, omgeving en samenleving meer accent. De onderwerpen 
zijn wat grootschaliger, liggen soms wat verder af van hetgeen de leerlingen direct zullen meemaken 
of wat hen vanuit hun dagelijkse bezigheden direct zal interesseren. Wèl zijn de onderwerpen steeds 
zó gekozen en uitgewerkt dat de natuurkunde de leerling helpt om greep te krijgen op zijn technolo
gische leefwereld: het kiezen en omgaan met apparaten (de leerling als consument en gebruiker van 
techniek), het begrijpen en interpreteren van (natuur)verschijnselen, het nadenken over mogelijke con
troversiële samenlevingsvraagstukken. 
De PLON-cursus voor de HAVO-bovenbouw bestaat uit de volgende thema's: 

-6-



HOOFDSTUK2 

HAV0-4 - Vergelijken. 

- Weersveranderingen. 
-Muziek. 
-Verkeer. 
- Electrische machine's. 

- Energie en kwaliteit. 
HAV0-5 -Materie. 

- Lichtbronnen. 
- Ioniserende straling. 
- Electronica. 
- Repeteerthema. 

3. Beschouwing aan de hand van de EPEP·vaardlghedenlljst. 

Bij de beschouwing van de verdeling van de vaardigheden over het curriculum, zijn de vaardigheden 

verdeeld in drie categoriên met, veronderstelde, opklimmende moeilijkheidsgraad: 
- uitvoering van het experiment 
-evaluatie van het experiment 
- voorbereiding van het experiment. 
In diagram 2.1 is voor het hele curriculum de frequentie waarmee de practicumvaardigheden aan de 
orde komen verwerkt. Te concluderen is dat alle vaardigheden aan bod komen. De nadruk ligt duide
lijk op het uitvoeren van het experiment maar ook aan de evaluatie en de voorbereiding wordt ruime 
aandacht besteedt. Met name ten aanzien van de voorbereiding dient vermeld te worden, dat de wer
kelijke situatie er relatief gezien nog iets beter uitziet. In het diagram zijn namelijk de 5 keuze-onder-

200 
freQuentie 

150 -

100 -

50 -

0 1 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

vaardigheld 

Diagram 2.1 Frequentie waarmee de verschillende vaardigheden volgens de 
EPEP-Iijst in het gehele pakket aan bod komen. 
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zoeken, zoals ze in 4-HAVO uitgevoerd dienen te worden, niet verwerkt. Bij deze keuze-onderzoeken 
is het vaak zo, dat de leerling zelf het onderwerp bepaalt, en van dat onderwerp uit ook zelf het on

derzoek voorbereid, uitvoert en evalueert. Deze onderzoeken zijn in deze statistische verwerking niet 
meegenomen omdat niet gezegd kan worden welke onderzoeksvaardigheden wel en welke niet aan 

de orde komen. 
In het diagram is af te lezen dat aan de uitvoering de meeste aandacht wordt besteed, aan de evalua

tie minder en aan de voorbereiding nog minder. 
Dit lijkt helemaal niet vreemd als men bij de opbouw van de experimentele vaardigheden het volgen
de proces in ogenschouw neemt. Men begint met eenvoudige proeven waarbij de leerlingen hande
lingen moeten uitvoeren met apparatuur en waarnemingen moeten doen. Dan kan men de proeven 

moeilijker maken door de meetresultaten te laten verwerken in tabellen en grafieken en hier relaties 
uit te halen, de resultaten te relateren aan de hypothese en conclusies te trekken. De laatste stap is 
dan om ook het stellen van de hypothese, formuleren van de onderzoeksvraag en ontwerpen van het 
experiment aan de leerling over te laten. 

In het gehele curriculum is deze opbouw niet terug te vinden. Alle vaardigheden komen ruimschoots 
aan de orde maar niet systematisch. Het stellen van een hypothese wordt vooral gevraagd in het al
lereerste thema van 4-HAVO (Vergelijken). Daarna komt deze vaardigheid alleen nog maar inciden

teel aan bod in de thema's Verkeer, Electrische machines (4-HAVO) en Lichtbronnen (5-HAVO) en 

eventueel in de keuze-onderzoeken in 4-HAVO. Het formuleren van de onderzoeksvraag wordt zelfs 
nog maar in twee thema's gevraagd: Vergelijken en Verkeer. 
Het ontwerpen van een experiment wordt vaker gevraagd maarweervoornamelijk in 4-HAVO (42 keer 
tegenover 2 keer in 5-HAVO). 

frequentie 

150 

100 

50 

A 1 A2 A3 A4 81 82 C1 C2 01 02 03 04 

vaardigheid 

Diagram 2.2 Frequentie waarmee de verschillende vaardigheden volgens de 
CITO-lijst in het gehele pakket aan bod komen. 
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4. Beschouwing aan de hand van de CITO-lijst. 

Het diagram dat ontstaan is aan de hand van de CITO-vaardighedenlijst vertoont een iets ander ka
rakter. Het verschil tussen de twee diagrammen zou aanleiding kunnen geven om de twee vaardighe
denlijsten eens met elkaar te vergelijken, om te zien of de genoemde vaardigheden echt verschillen 
of dat de formulering alleen anders is. Uit diagram 2.2 komt ook minder duidelijk naar voor dat aan 
het uitwerken van een experiment meer aandacht besteed wordt dan aan het voorbereiden van een 
experiment. Reden hiervoor kan zijn dat de indeling van de vaardigheden iets anders is. Vaardighe
den C1 (meetgegevens ordenen en uitwerken) en C2 (verkregen gegevens interpreteren) worden in 
de EPEP-Iijst onder verschillende categorieên ondergebracht, respectievelijk onder groep 2 (experi
ment uitvoeren) en groep 3 (experiment evalueren). 
Een opvallend verschil tussen de twee lijsten is, dat in de CITO-lijst als vaardigheid "rapporteren over 
het experiment" genoemd wordt, terwijl dit op de EPEP-Iijst helemaal niet voorkomt. Dit verschil is juist 
zo opmerkelijk, omdat rapportage vaak gevraagd wordt binnen het PLON-pakket en deze ook zeer 
belangrijk gevonden wordt door de samenstellers. 
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Hoofdstuk 3. Vaardighedenonderzoek. 

1. Inleiding. 

In hoofdstuk 2 werd onder andere geconcludeerd, dat de verschillende practicumvaardigheden in het 

PLON-pakket voor de HAVO-bovenbouw, uitgebreid doch zeer onsystematisch aan de orde komen. 
Dit hoeft op zich geen bezwaar te zijn, als er op school voldoende tijd ingeruimd wordt voor practicum. 
Als een school slechts minimaal aandacht besteedt aan practicum, dan is het wenselijk dat systema
tisch op practicumvaardigheden getraind wordt. 
Dit was een van de uitgangspunten om een nieuw practicumcurriculum samen te stellen. Niet per sé 
nieuw wat de inhoud van de proeven betreft, maar wel nieuw wat betreft de manier waarop de instruc
ties en opdrachten geformuleerd zijn voor de leerlingen. De eerste proeven moeten gemakkelijk uit
voerbaar zijn, waarna de moelijkheidsgraad van het practicum geleidelijk wordt verhoogd. 

Om te achterhalen welke mening de leerlingen hebben ten aanzien van de moeilijkheidsgraad van de 
verschillende practicumvaardigheden, is een enquete gehouden onder 390 leerlingen. De gebruikte 

formulering van de vaardigheden in deze enquete is die volgens de EP EP-lijst. 
Behalve vragen over practicumvaardigheden zijn in deze enquete ook vragen opgenomen over hun 

achtergrond (leeftijd, cijfer, geslacht, klas, practicumervaring) en hun attitude ten aanzien van natuur
kunde en natuurkunde-practicum. Deze gegevens worden gebruikt om inzicht te krijgen in de samen
stelling van de populatie en om deelpopulaties te bekijken. 
De enquete is op te splitsen in drie delen: 

1. achtergrondvragen 
2. attitudevragen 
3. vaardighedenvragen. 
Het aantal vragen is bewust beperkt gehouden. Er is naar gestreefd om de benodigde invultijd te be

perken tot 10 à 15 minuten. 
Oe tekst van de enquete en de antwoorden van alle leerlingen zijn terug te vinden in bijlage 4. De sta
tistische verwerking van de antwoorden in tabellen en diagrammen is terug te vinden in bijlage 5. In 
dit hoofdstuk worden enkele opmerkelijke resultaten besproken. 

2. Toelichting bij statistische verwerking. 

Voor de verwerking van de antwoorden op de enquete is gebruik gemaakt van een statistisch reken
programma SPSSPC. Met behulp van dit programma werden onder andere gemiddelden van deelpo
pulaties bepaald en correlatie-coêfficiênten tussen de verschillende variabelen. 
Om groepen (bijvoorbeeld jongens en meisjes) met elkaar te vergelijken, is nagegaan of de gemid
delden van de groepen significant van elkaar verschillen. Hiertoe is een t-toets uitgevoerd. De nulhy

pothese voor deze toets luidt: de variabelen verschillen niet van elkaar. De kans op het verwerpen 
van de nulhypothese wordt positief beïnvloed door het verschil in gemiddelde tussen de beide groe
pen en het aantal waarnemingen, en negatief beïnvloed door de standaard deviatie van beide groe

pen. Als de kans, dat een verschil zoals berekend tussen de groepen, wordt aangetroffen terwijl de 
groepen in werkelijkheid gelijk zijn, kleiner is dan 5%, dan wordt de nulhypothese, dat ze gelijk zijn, 

verworpen. Er is dan sprake van significante verschillen. In de sociale wetenschappen is het gebrui
kelijk om de nulhypothese te verwerpen als de significantiewaarde gelijk is aan 0.05 (5%). 
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Bij de berekening van de correlatie-coêfficiênten is eveneens een t-toets uitgevoerd. De nulhypothe
se luidt: de correlatie-coêfficiênt wijkt niet van nul af. Met één • achter de correlatie-coêfficiênt wordt 
aangegeven dat het significantieniveau kleiner is dan 0.01, met twee •• dat het significantieniveau klei
ner is dan 0.001. 

3. Algemeen. Samenstelling van de populatie. 

De enquete werd afgenomen op drie verschillende scholen: 

1. Macropediuscollege, Gemert (school1) 
2. Bernardinuscollege, Heerlen (school 2) 
3. vd. Puttlyceum, Eindhoven (school 3). 

De reden dat de enquete op deze drie verschillende scholen is afgenomen, is niet alleen van praeti
scha aard (bekendheid met docenten). Ook is er een inhoudelijk argument. Er is namelijk bekendheid 
met de hoeveelheid practicum, dat op de verschillende scholen gegeven wordt. Van het Macropedi
uscollege is bekend dat ze erg veel tijd besteed hebben aan practicum, het vd Puttlyceum deed na
genoeg niets aan practicum en het Bernardinuscollege zat hier tussen in. Hoeveel iedere school pre
cies besteed heeft de laatste jaren was niet bekend, vandaar dat op het enqueteformulier naar de 
practicumervaring gevraagd is. Bovendien komt het voor dat niet alle leerlingen in één klas volgens 
dezelfde weg in die klas gekomen zijn. Binnen één klas kan een leerling zich dus van de rest onder
scheiden in practicumervaring. 
In zijn totalite~ is door 390 leerlingen het enqueteformulier geheel of gedeeltelijk ingevuld. De verde
ling over de verschillende scholen staat in tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Samenstelling populatie. 

aantal meisjes jongens onbekend 

school1 168 71 96 1 

school2 81 52 29 

school3 141 48 90 3 

De leerlingen zijn verdeeld over verschillende schooltypen (HAVO, VWO, Gymnasium). Bij de verwer
king van de enquete is de splitsing naar schooltype aangehouden naast de splitsing naar school en 
leerjaar. Klassen van dezelfde school, hetzelfde leerjaar en hetzelfde schooltype zijn steeds behan
deld als één groep (in het vervolg aangeduid als klas). Alleen op schoot 3 zijn van één teerjaar ver
schillende schooltypes geênqueteerd. 
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Tabel 3.2 Verdeling naar schooltype en leerjaar. 

HAVO vwo Gymnasium 

achool1 3 4 5 6 

achool2 4 6 

achool3 3 4 4 5 

4. Geschatte practlcumervarlng. 

In de enquete is de volgende vraag voorgelegd: geef een schatting hoe vaak en in welke klas je prac
ticum gedaan hebt. 
Met behulp van de antwoorden hierop kan allereerst nagegaan worden of de veronderstelling dat 
school 1 het meest en school 3 het minst aan practicum doet, juist is. Om de scholen op dit punt te 
vergelijken dient men rekening te houden met de klassen die meegedaan hebben. Als iemand in de 
zesde klas in zijn geheel 20 uur practicum gedaan heeft, dan is dat gemiddeld veel minder dan wan
neer iemand uit de derde klas 20 uur practicum gedaan heeft. 
Daarom is voor iedere leerling de gemiddelde hoeveelheid practicum per leerjaar (met ingang van de 
tweede klas) berekend. Als deze getallen over de gehele school gemiddeld worden krijgt men we een 
globale indruk van de mate waarin de laatste jaren practicum gedaan werd. Als men op deze manier 
de gemiddelde hoeveelheid practicum per leerjaar per leerling berekent, dan blijkt uit tabel3.3, dat de 
veronderstelling bevestigd wordt. 

Tabel 3.3 Gemiddelde hoeveelheid practicum per leerling per leerjaar (in lesuren). 

gemiddelde at.dev. 

achool1 8.2 4.4 

achool2 5.3 2.7 

achool3 2.7 2.0 

Aan deze getallen zal verder geen al te grote waarde gegeven mogen worden, omdat het hier om 
schattingen gaat, die gemaakt zijn door leerlingen. Bovenbouwleerlingen kunnen zich vaak niet meer 
precies herinneren hoe vaak zij practicum gedaan hebben in de tweede klas. Ook kan het gebeuren 
dat bepaalde activiteiten door de leerlingen niet onder practicum geteld worden. 
De docenten is niet gevraagd naar de hoeveelheid practicum die gedaan is, omdat op twee van de 
drie scholen wisselingen van docenten hebben plaatsgevonden en op deze manier dus ook geen be
trouwbaarder waarde te verkrijgen was, dan via de leerlingen. 
Bovendien kunnen deze gegevens gebruikt worden als variabele bij de attitudevragen en de vragen 
over practicumvaardig heden. Deze gegevens zullen in een latere paragraaf verwerkt worden. 
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5. Overige achterg rondvragen. 

Eén van de belangrijkste variabelen om de antwoorden op de vragen aan te relateren is het rapport
ci~er. Om hier een juister cijfer te krijgen is er voor gekozen om de leerlingen de naam te laten invul
len. Aan het eind van het schooljaar zijn aan de betreffende docenten de overgangscijfers gevraagd. 
Niet iedereen heeft de naam op het enqueteformulier ingevuld, zodat een aantal ci~ers ontbreken. De 
ei~ ers zijn in twee gevallen anders tot stand gekomen. Voor de leerlingen van klas 6 is het eindexa
menci~er gebruikt en voor klas 4 van school 2 is een jaarcijfer berekend in het begin van het derde 
trimester (toen deze enquete werd afgenomen). De verdeling van de cijfers is weergegeven in dia
gram 3.1.1n dit diagram is duidelijk te zien dat de verdeling over het rapportci~er niet hornogeen is. Bij 
vergelijking van de groepen met verschillend ci~er, moet men hier rekening mee houden. 
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Diagram 3.1 Rapportci~ers. 

Uit de gegevens is gebleken dat het gemiddelde rapportcijfer voor jongens (6.6) hoger is dan het ge
middelde rapportci~er voor meisjes (6.2). De populatie indelen naar school of klas, geeft steeds dit
zelfde beeld met uitzondering van één klas, waar het gemiddelde rapportci~er van de meisjes hoger 
is dan dat van de jongens. Opmerkelijk is ook, dat van alle meisjes 50% een 6 als rapportcijfer heeft 
tegenover 34% van de jongens (zie bijlage 6). 
De leeftijd van de leerlingen is wel gevraagd, maar bij de bespreking van de scores wordt deze varia
bele nauwelijks gebruikt. De correlatie-coêfficiênt blijkt met de meeste vragen erg klein te zijn (zie bij
lage 6). 

6. De attltudevragen. 

Bij de attitudevragen is uitgegaan van een uitspraak. De leerlingen werd gevraagd om op een 5-punts
schaal aan te geven in hoeverre ze het met de uitspraak eens zijn. Ci~er 1 betekent dat ze het met de 
uitspraak helemaal eens zijn, cijfer 5 betekent dat ze het helemaal oneens zijn. De leerlingen zijn de 
volgende zes uitspraken voorgelegd: 
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A 1. natuurkunde is een moeilijk vak 
A2. natuurkunde-practicum doen is leuk 
A3. practicum is moeilijk 
A4. het voorbereiden van een experiment is leuk 
AS. het uitvoeren van een experiment is leuk 
A6. het evalueren van een experiment is leuk. 
De eerste drie uitspraken zullen apart besproken worden. De uitspraken 4, 5 en 6 zullen gezamelijk 
besproken worden omdat ze alle drie betrekking hebben op onderzoeksvaardigheden en niet op na
tuurkunde en practicum in zijn algemeenheid. 

6.1 Vraag A 1: natuurkunde Is een moellijk vak. 

Deze vraag wordt in de meeste enquetes die met natuurkundeonderwijs te maken hebben gesteld, 
voornamelijk om de antwoorden op de vaardighedenvragen aan te relateren. 
Er is een significant verschil tussen jongens en meisjes. De jongens vinden natuurkunde gemakkelij
ker dan meisjes. In diagram 3.2 is te zien dat het maximum van de frequentieverdeling van de scores 
voor jongens veel hoger ligt dan voor meisjes.Het verschil tussen de gemiddelde score van de jon
gens (2.93} en de gemiddelde score van de meisjes (2.26) is significant. 

freQuentie 
200.-~-------------------------. 
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score 

Diagram 3.2 Scores vraag A 1 , opgesplitst naar geslacht. 

Als de scores op deze vraag gerelateerd worden aan het rapportcijfer, dan valt op dat de populatie in 
twee delen gesplitst kan worden (zie diagram 3.3}. Eerst de groepen met de rapportcijfers 4 t/m 6 en 
dan de groepen met de rapportcijfers 7 t/m 9. Kijkt men naar de gemiddelde score, dan blijkt dat de 
leerlingen, naarmate hun rapportcijfer hoger is, natuurkunde een gemakkelijker vak vinden. De ver
schillen tussen de groepen zijn echter niet alle significant. De gemiddelden van de leerlingen met cij
fer 7, 8 en 9 verschillen echter wel significant van de leerlingen met cijfer 4, 5 en 6. In diagram 3.3 
staan tevens de gemiddelden van de leerlingen met rapportcijfers 3 en 10. Aan deze waarden moe
ten we echter niet teveel waarde hechten, omdat de omvang van deze groepen erg klein is (één leer
ling met een 3 en twee leerlingen met een 10). Ook de correlatie-coêfficiênt (=0.46 **)geeft aan dat 
er een bepaald verband bestaat tussen rapportcijfer en hoe moeilijk men natuurkunde vindt. 
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Diagram 3.3 Gemiddelde score vraag A 1 per rapportcijfer. 

6.2 Vraag A2: natuurkunde-practicum doen Is leuk. 

In tegenstelling 1ot de vorige vraag treden hier geen significante verschillen op als we de populatie op
delen naar geslacht of rapportcij1er. Meisjes scoren weliswaar hoger dan jongens op deze vraag (en 
vinden practicum doen dus minder leuk) maar het verschil is niet significant. In diagram 3.4 is te zien 
dat de frequentieverdeling van de scores op deze vraag, dezelfde vorm heeft. 

freQuentie 
200~----------------------------~ 

score 

Diagram 3.4 Score A2 opgaspiHst naar geslacht. 

Als we de populatie indelen naar rapportcijfer blijkt de score lager naarmate het cijfer hoger is, maar 
deze verschillen zijn klein en niet significant. Ook een correlatie-coêfficiênt van -0.05 bevestigd dat 
er weinig verschil is tussen groepen leerlingen met verschillend rapportcijfer. 
Wèl zijn er opvallende verschillen gevonden als de leerlingen ingedeeld worden per klas. In diagram 
3.5 zijn de gemiddelde scores per klas uitgezet. De code op de horizontale as geeft aan om welke 
klas het gaat: het eerste cijfer geeft de school aan, het tweede het leerjaar en een om verschil te ma
ken tussen HAVO (h), VWO (v) en Gymnasium (g). 
De leerjaren 4 en 6 Gymnasium van school 2 scoren significant lager dan de overige groepen. Deze 
twee groepen vinden practicum dus leuker dan de overige groepen. Wat de hoeveelheid practicum 
betreft, is reeds eerder geconstateerd dat er minder aandacht aan werd besteed dan op school1 maar 
meer dan op school3. Een aspect dient hier echter nog vermeld te worden. Met name de gymnasi
um-6 groep heeft het afgelopen schooljaar aanzienlijk meer practicum gedaan dan de VW0-6 groep 
van school1 en ook meer dan ze zeH de voorgaande jaren gedaan hadden. Dit geldt, in iets mindere 
mate, ook voor de gymnasium-4 groep in vergelijking met klas 4 van school1. 
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Diagram 3.5 Gemiddelde score vraag A2 per klas. 

6.3 Vraag A3: practicum Is moeilijk. 

In de antwoorden op deze vraag treden significante verschillen op tussen jongens en meisjes. De ge

middelde score van de jongens ligt, evenals bij vraag A 1, significant hoger dan de gemiddelde score 

van de meisjes. Dit betekent dat meisjes practicum moeilijker vinden dan jongens. In diagram 3.6 is 

te zien dat de top van de frequentieverdeling voor jongens verder naar rechts ligt dan voor meisjes. 
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Diagram 3.6 Score A3 opgesplitst naar geslacht. 

Men zou verwachten dat er een positieve correlatie bestaat tussen de scores op vraag A1 (natuurkun
de is moeilijk) en de scores op vraag A3 (practicum is moeilijk). Deze correlatie is inderdaad uit deze 

enquete naar voren gekomen. De correlatie-coêfficiênt is 0.22 ••. HetzeHde geldt voor de correlatie 

tussen de scores op A3 en de scores op A2 (natuurkunde-practicum doen is leuk). De correlatie-co
êfficiênt bedraagt -0.22 **. 

De conclusie dat de leerlingen practicum moeilijker vinden, naarmate ze natuurkunde moeilijker vin
den en natuurkunde-practicum minder leuk, is gerechtvaardigd. 
Verdelen we de hele populatie naar rapportcijfer dan treden er geen significante verschillen op tussen 

de verschillende groepen. De gemiddelde score is hoger naarmate het cijfer hoger is maar de ver
schillen zijn niet significant. De correlatie-coêfficiênt (0.14 *)geeft aan dat er een correlatie bestaat 

tussen de scores op vraag A3 en het rapportci~er. Een conclusie zou kunnen zijn dat de leerlingen 

practicum gemakkelijker vinden, naarmate hun rapportcijfer hoger is. 
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6.4 Vragen A4 t/m A6: de attitudevragen over practicumvaardig heden. 

Deze vragen kan men beschouwen als detaillering van vraag A2, practicum doen is leuk. Als een ex
periment wordt opgedeeld in drie fasen (voorbereiden, uitvoeren en evalueren) kan men nagaan welk 
van de drie onderdelen het liefst gedaan wordt. In tabel 3.4 staan de gemiddelde scores op de vier 
vragen weergegeven. Bij A2 (natuurkunde-practicum doen is leuk) is reeds opgemerkt jongens liever 
practicum doen dan meisjes, ofschoon de verschillen niet significant waren. Ook bij de vragen A4 t/m 
A6 is de gemiddelde scores van de meisjes steeds hoger dan die van de jongens. Bij AS en A6 ble
ken de verschillen significant te zijn. 

Tabel 3.4 Gemiddelde score A2, A4, AS en A6. 

melajea Jongen a totaal 

A2 2.5 2.3 2.3 

A4 3.4 3.2 3.3 

AS 2.1 1.9 2.0 

A6 3.5 3.2 3.3 

Omdat A4, AS en A6 onderdelen zijn van A2 wordt natuurlijk een correlatie tussen deze onderdelen 
en vraag A2 verwacht. Met de deze enquete is dit inderdaad bevestigd. De correlatie-coëfficiënten 
tussen A2 met A4, AS en A6 zijn achtereenvolgens 0.27 **, 0.47 **en 0.30 **. De correlatie tussen het 
leuk vinden van practicum en het leuk vinden van het uitvoeren van een experiment is dus het grootst. 
Dit is niet zo vreemd als men bedenkt dat het practicum voor het grootste gedeehe bestaat uit het uit
voeren van een experiment. Vooral bij het voorbereiden kunnen de meeste leerlingen zich weinig voor
stellen omdat ze daar weinig mee te maken krijgen. 
Bovendien zou men enige correlatie verwachten tussen de vragen A2 t/m A6 enerzijds en practicu
mervaring anderzijds. De (absolute) correlatie-coëfficiënten zijn echter kleiner dan 0.10 (met uitzon
dering van vraag A2: -0.12 *). Opvallend is wel dat, hoe weinig correlatie er ook is, de correlatie-co
ëfficiënten overwegend negatief zijn. Dit betekent, hoe meer practicum leerlingen gedaan hebben, hoe 
minder leuk ze het vinden. 
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Diagram 3.7 Gemiddelde score A6 per rapportci~er. 

-17-



HOOFDSTUK3 

De populatie ingedeeld naar rapportcijfer, geeft wel significante verschillen tussen enkele groepen, 
maar een verband is hieruit niet af te leiden. Voor de eerste twee vragen is de correlatie-coêfficiênt 
kleiner dan 0.03. Alleen bij vraag A6 is er een verband ontdekt met het rapportcijfer. De correlatie-co
êfficiênt bedraagt in dit geval -0.20 •• . Dit betekent dat de leerlingen het evalueren een experiment 

liever doen naarmate ze een hoger rapportcijfer hebben. In diagram 3.7 op de vorige pagina is te zien 
dat de gemiddelde score lager is naarmate het rapportcijfer hoger is. Uitzondering hierop zijn de groe

pen met rapportcijfer 3 (één leerling) en 4 (16 leerlingen). 

7. De vaardigheden-vragen. 

Tenslotte zijn de vaardigheden, zoals ze omschreven staan in de EP EP-lijst, voorgelegd aan de leer
lingen. Ze hebben op een 5-puntsschaal aangegeven of de genoemde vaardigheid volgens hen moei
lijk is of gemakkelijk. Score 1 betekent: deze vaardigheid is heel gemakkelijk. Score 5 betekent: deze 
vaardigheid is heel moeilijk. Over de volgende vaardigheden is de mening van de leerlingen gevraagd: 
V1. hypothese stellen 
V2. onderzoeksvraag tormuleren 
V3. experiment ontwerpen 

V4. apparatuur opstellen en aansluiten 
VS. metingen doen 
V6. metingen opslaan in tabellen en grafieken 
V7. relaties halen uit metingen 

VS. nagaan of de resultaten in overeenstemming zijn met de hypothese 
V9. conclusies trekken. 
Omdat veelleerlingen nog nooit een experiment ontworpen hebben, is door velen aangegeven dat ze 

hierop geen antwoord konden geven. Met de vaardigheden uit groep 2 (uitvoeren van een experiment, 
V4 Vm V6) en groep 3 (evalueren van een experiment, V7 t/m V9) waren de meesten wel vertrouwd. 
We moeten bij de interpretatie van de antwoorden dan ook met het volgende rekening houden. Over 
de vaardigheden V4 vm V9 doen de leerlingen een uitspraak uit ervaring (hoe gering ook). De ant
woorden op de vragen V1 vm V3 zijn niet gebaseerd op ervaring. 

Oorspronkelijk was het de bedoeling om de gegevens van de derde klassen en de overige klassen 
apart te behandelen. Omdat ook de leerlingen in de bovenbouw meestal niet hoefden nadenken over 
het voorbereiden van een experiment, is dit uiteindelijk niet gedaan. 
We kunnen deze vragen verdelen in drie blokken: 

1. V1 Vm V3 hebben betrekking op de voorbereiding van een experiment 
2. V4 Vm V6 hebben betrekking op de uitvoering van een experiment 
3. V7 Vm V9 hebben betrekking op de evaluatie van een experiment. 
Het ligt dan ook voor de hand om te kijken of er een correlatie bestaat tussen deze groepen enerzijds 

en respectievelijk de vragen A4 Vm A6 anderzijds. Bovendien zullen deze vragen steeds in genoem
de blokken van drie behandeld worden. 

7.1 Gemiddelde scores op de vaardigheden. 

De reden waarom deze enquete is gehouden, is om na te gaan of de uitspraak dat het uitvoeren van 
een experiment het "gemakkelijkste" is en de voorbereiding van een experiment het "moeilijkste", over

eenstemt met de mening van leerlingen. Ten aanzien van dit uitgangspunt zijn aan de hand van tabel 
3.5, waarin de gemiddelde scores en bijbehorende standaard deviaties per vraag vermeld staan, de 
volgende conclusies te trekken. 
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Tabel 3.5 Gemiddelde score en st.dev. per vraag. 

gemiddelde st.dev. 

V1 3.0 0.9 

V2 3.0 0.9 

V3 3.3 1.0 

V4 2.1 1.0 

V5 1.6 0.8 

V6 1.8 0.9 

V7 3.1 1.0 

va 2.4 1.0 

V9 3.1 1.0 

Het is duidelijk dat op de tweede groep (V4 t/m V6, experiment uitvoeren) beduidend lager gescoord 
wordt dan op de overige vaardigheden. Het eerste gedeelte van de uitspraak (uitvoeren van een ex
periment is het gemakkelijkste) komt dan ook overeen met de mening van de meeste leerlingen. Het 
tweede gedeelte van de uitspraak (voorbereiden van een experiment is het moeilijkste) is niet duide

lijk af te leiden uit de scores. Als men de gemiddelden uitrekent van V1 t/m V3 (= 3.1) enerzijds en V7 
t/m V9 (= 2.9) anderzijds, zou men kunnen concluderen dat de leerlingend evalueren gemakkelijker 
vinden, maar dat dit gemiddelde lager ligt is voornamelijk toe te schrijven aan de lagere gemiddelde 
score op vraag va (nagaan of resultaten in overeenstemming zijn met hypothese) en de hogere ge

middelde score op vraag V3 (experiment ontwerpen). De verschillen in de gemiddelde score van de 
vragen V1, V2, V7 en V9 zijn klein. De significantiewaarden van deze gemiddelde waarden variëren 
van 0.16 tot o.a4 (zie bijlage 6, tabel 21 ). De overige significantiewaarden zijn allen kleiner dan 0.01. 

Bovendien moet men bedenken dat de leerlingen geen ervaring hebben met de eerste drie vaardig

heden, maar wel met de vaardigheden uit groep 3. 

De kleinste onderlinge verschillen in gemiddelde score, treden op binnen de groep vaardigheden die 

betrekking hebben op het voorbereiden van een experiment. Vaardigheid V3 scoort gemiddeld het 
hoogst. Opmerkelijk is dat de standaard deviatie van de gemiddelde scores het grootst is voor de vaar

digheid V3, die volgens de leerlingen het moeilijkst is. Dit zou kunnen betekenen ze sterker van me
ning verschillen of dat ze zich minder goed kunnen voorstellen, wat deze vaardigheid inhoud. 

Binnen de groep vaardigheden met betrekking op het uitvoeren van een experiment is de gemiddel
de score op V5 (metingen doen) het laagst en de gemiddelde score op V4 (apparatuur opstellen en 
aansluiten) het hoogst. Er zijn geen vragen gesteld om te achterhalen of algemeen geldt, dat de leer
lingen het omgaan met apparatuur moeilijker vinden dan de andere twee vaardigheden uit groep 2, of 
dat er specifieke opstellingen zijn die ze moeilijk vinden. 

Binnen groep 3 is duidelijk dat de leerlingen de vaardigheid va (nagaan of de resultaten in overeen

stemming zijn met de hypothese) gemakkelijker vinden dan de meer open vaardigheden V7 (relaties 
halen uit metingen) en V9 (conclusies trekken). 
Voor iedere vraag geldt dat de gemiddelde score van de meisjes hoger is dan die van de jongens (zie 

diagram 3.a). Deze verschillen zijn in zes van de negen gevallen zelfs significant. Meisjes vinden alle 
onderdelen van een experiment dus moeilijker dan jongens. 
Oe populatie indelen naar rapportcijfer levert weinig op. Er treden wel significante verschillen op, maar 
over alle vaardigheden gelijktijdig bekeken is er weinig lijn te ontdekken (zie bijlage 5). 
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gemiddelde score 
6T-------------------------------------~ 

IIZ2:l meisjes E:§J jongens D lotaal I 
4 

3 

2 

V1 V2 V3 V4 v5 ve V7 va vg 

vraag 

Diagram 3.8 Gemiddelde score V1 tlm V9. 

Als de gemiddelde score per vraag per school bekeken wordt, dan blijkt dat school 1 op zes van de 
negen vragen het hoogste scoort (zie diagram 3.9). In vier van die gevallen zelfs significant hoger. Dit 

is vooral opvallend omdat op school 1 het meeste aandacht aan practicum besteed wordt. Wat ver
der nog opvalt in het diagram, is dat school 2 op zeven van de negen vragen het laagste scoort. Deze 

verschillen zijn echter slechts in één geval significant verschillend van de gemiddelden van school 3 
(uiteraard zijn de verschillen met school1 in de meeste gevallen wel significant). 

gemiddelde score 6.-----------------------------------------. 
1!?2ZI schoei 1 ~school 2 D school 3 l 

4 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V? ve VQ 

vraag 

Diagram 3.9 Gemiddelde score per school. 
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7.2 Correlaties tussen de verschillende vragen. 

Zoals reeds eerder is opgemerkt, is onderzocht in hoeverre de antwoorden op de vragen over de moei
lijkheid van de vaardigheden V1 Vm V9, waarbij de vaardigheden ingedeeld zijn in de drie reeds ge
noemde groepen, en de vragen over de waardering van de onderdelen van practicum A4 Vm A6. Daar
toe zijn de correlatiecoêfficiênten berekend. Deze waarden staan gegeven in tabel 3.6. Uiteraard zal 
ook vermeld worden wanneer er correlatie optreedt met de scores op een andere variabele. 

Tabel 3.6 Correlatiecoêfficiênten tussen V1 Vm V9 en A4 Vm A6. 

A4 AS A6 

V1 0.07 .0.01 0.12 

V2 0.14. 0.03 0.17 ** 

V3 0.14. 0.14. 0.15. 

V4 0.20 ** 0.19 •• 0.12. 

V5 0.13. 0.22 ** 0.05 

V6 0.01 0.08 0.10 

V7 0.03 0.01 0.15. 

va 0.00 .0.04 0.07 

V9 0.16 •• 0.03 0.21 •• 

Te verwachten is dat er een positieve correlatie bestaat tussen de scores op de vragen van groep 1 
Vm 3 met respectievelijk de scores op de vragen A4 Vm A6. In tabel 3.6 kunnen we aflezen dat dit in 
ieder geval niet zo duidelijk ligt. De scores op A4 zijn weliswaar gecorreleerd met die op V2 en V3, 
maar de correlatie tussen de scores op V4 en A4 is duidelijk sterker. De antwoorden op twee vragen 
uit groep 1 correleren zelfs sterker met die op A6. De correlatie tussen groep 2 en AS is in ieder ge
val duidelijker. Twee vragen uit groep 2 correleren duidelijk met AS. 
Ook is gekeken naar de correlatie binnen een groep (voor numerieke gegevens, zie bijlage S). Voor
al de scores op vaardigheden binnen groep 3 correleren sterk. De kleinste correlatie-coêfficiênt bin
nen deze groep is 0.43 **. De scores op vaardigheden binnen groep 1 hangen iets minder sterk sa
men. De kleinste corelatie-coêfficiênt binnen deze groep bedraagt 0.22 **. Binnen groep 2 zien we dat 
de minimale correlatie-coêfficiênt 0.14 *bedraagt. Vergelijkt men de groepen met elkaar dan blijkt dat 
vooral de scores op de vaardigheden van groep 1 sterk correleren met de scores op de vaardigheden 
van groep 3. 
Een andere samenhang die men zou verwachten, maar in deze gegevens niet terug te vinden is, is 
de correlatie met de practicumervaring. Op één enkele uitzondering na bleken de scores op geen en
kele vraag over de moeilijkheidsgraad van de practicumvaardigheden correlatie te vertonen met de 
hoeveelheid practicumervaring. 
Een variabele, waarvan de scores wèl sterke correlatie vertoont met de antwoorden op de vaardighe
denvragen (en wel zeven van de negen vaardigheden) was vraag A1: natuurkunde is een moeilijk vak. 
Hoe gemakkelijker de leerling natuurkunde vindt, des te gemakkelijker vindt de leerling ook de ver
schillende practicumvaardigheden. Uitzonderingen hierop zijn de vaardigheden VS en V6. Deze ver
tonen geen correlatie met A 1 . 
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lets minder sterk is de correlatie tussen rapportcijfer en de scores op de vaardighedenvragen. Als de 
correlatiecoêfficiênt significant van nul verschilt, dan is deze steeds positief, dat wil zeggen: hoe ho
ger het rapportcijfer, des te gemakkelijker vinden de leerlingen de vaardigheden. Opvallend is dat ook 
in d~ geval er geen correlatie bestaat tussen cijfer en de scores op vaardighedenvragen VS en V6. 
Bovendien is de correlatie met de scores op V9 zwakker en bestaat er geen samenhang met V2 en 
V9. 

8. Conclusies. 

De enquete is opgezet om te achterhalen welke vaardigheden de leerlingen het moeilijkst en welke 
het gemakkelijkst vinden. Verwacht werd dat het uitvoeren van een experiment het gemakkelijkst en 
het voorbereiden het moeilijkst zou zijn. 
Het eerste gedeelte van de uitspraak is door dit onderzoek bevestigd. De meeste leerlingen vinden 
het uitvoeren van een experiment verreweg het gemakkelijkste. Van het uitvoeren vinden ze metin
gen doen het gemakkelijkst en apparatuur opstellen en aansluiten het moeilijkst. 
Weliswaar vinden leerlingen het voorbereiden van een experiment gemakkelijker maar dit komt min
der duidelijk naar voor omdat ook het evalueren moeilijk gevonden wordt, vooral als het gaat om de 

vrij open onderdelen V7 (relaties halen uit metingen) en V9 (conclusies trekken). 
Opmerkelijk is dat meisjes op alle vragen antwoorden dat ze het betreffende onderdeel moeilijker von
den dan jongens. 
Er bleek geen significant van nul afwijkende correlatie te bestaan tussen practicumervaring en de ant
woorden op de verschillende vragen. Er is wel een negatieve correlatie gevonden met het rapportcij
fer. Globaal vonden de leerlingen een vaardigheid moeilijker, naarmate hun rapportci~er lager was • 
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Hoofdstuk 4. Voorwaarden voor een practicum-curriculum. 

1. Inleiding. 

Aangezien practicum een verplicht onderdeel is van het schoolonderzoek natuurkunde, zal tijdens de 
opleiding hieraan aandacht besteed dienen te worden. Het ligt voor de hand om de leerlingen een aan

tal practicumvaardigheden systematisch aan te leren. Deze vaardigheden zijn in verschillende lijsten 
reeds vastgelegd (bijvoorbeeld EPEPen CITO). De WEN is bij de formulering van het nieuwe exa

menprogramma natuurkunde uitgegaan van de EPEP-Iijst 

Bij het samenstellen van een nieuw practicumpakket, zal men rekening moeten houden met de vaar

digheden, die men de leerling wil aanleren. Hiermee ligt het belangrijkste criterium voor zo'n pakket 
reeds vast. Voor men begint met het samenstellen van een pakket, zal men enkele vragen moeten 
beantwoorden. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk te weten welke leraren het pakket eventueel gaan ge
bruiken, welke practicummaterialen nodig zijn en welke instructies nodig zijn voor gebruik. 

2. Uitgangspunten. 

Zoals reeds eerder is geconcludeerd, wordt in het PLON-pakket voor de HAVO-bovenbouw wel aan

dacht besteed aan de verschillende vaardigheden en komen ze allemaal aan bod, maar de opbouw 
van van het pakket is tamelijk onsystematisch. Om tot een evenwichtige opbouw te komen zijn de 
vaardigheden ingedeeld een aantal categorieên. De eenvoudigste vaardigheden zijn ondergebracht 

in categorie A, de moeilijkste in categorie D. Deze indeling is mede tot stand gekomen naar aanlei

ding van een onderzoek onder 390 leerlingen welke vaardigheden zij het moeilijkste vonden. Volgens 
de leerlingen is het uitvoeren van een experiment het gemakkelijkste en het voorbereiden en evalu
eren ongeveer even moeilijk. Het ligt toch voor de hand het voorbereiden van een experiment in ca

tegorie D te zetten. Voordat een leerling een experiment kan ontwerpen zal hij/zij enigzins vertrouwd 
moeten zijn met het hoe en wat van fysisch experimenteren, inclusief verwerken en evalueren. 

INDELING VAN DE EXPERIMENTEN NAAR VAARDIGHEDEN. 

A • Handelingen uitvoeren met benodigdheden 

• Waarnemingen doen 

B • Vaardigheden uit A 

• Meetgegevens ordenen en uitwerken 

C • Vaardigheden uit B 

• Conclusies trekken, verklaring geven, rapporteren 

D • Vaardigheden uit C 

·Experiment voorbereiden: 

hypotheae atellen 

onderzoeksvraag formuleren 

experiment ontwerpen. 
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Bij het samenstellen is vooral rekening gehouden met scholen waar geen of nagenoeg geen practi
cum gedaan wordt. Hiervoor zijn twee redenen te noemen. 

1. Ofschoon het practicum een verplicht onderdeel is van het schoolonderzoek wordt op veel scholen 
geen of nagenoeg geen aandacht besteed aan practicum. Een van de meest gehoorde argumenten 
hiervoor is dat er geen tijd beschikbaar is in het overladen bovenbouw-programma. Door een pakket 
aan te bieden dat heel doelgericht de leerlingen voorbereidt op het schoolonderzoek practicum kan 

gezorgd worden dat de "verloren tijd" voor practicum tot een minimum beperkt wordt. 
2. Bij het samenstellen van het pakket is er van ungegaan dat de leerlingen bij nul beginnen, dat wil 

zeggen dat ze nog geen practicumervaring hebben opgedaan. Door hiervan uit te gaan kan elke 
school het pakket gebruiken. Scholen waar leerlingen wel al iets aan practicum gedaan hebben in 

de onderbouw, zouden dan een gedeehe van het pakket kunnen overslaan. 
Verder moet het pakket op verschillende manieren bruikbaar zijn. Zo zou men het pakket in een aan
tal geconcentreerde perioden moeten kunnen gebruiken. Het pakket wordt dan verdeeld in blokken. 
Gedacht is aan vier perioden, bijvoorbeeld tweede helft VW0-4, eerste helft VW0-5, tweede helft 

VW0-5 en eerste helft VW0-6. In iedere periode wordt dan één practicumblok behandeld. Ook zou 
het wenselijk zijn als het pakket verspreid over, en ter ondersteuning van, de hele leergang te gebrui
ken zou zijn. In verband hiermee is dan ook gezocht naar experimenten die een groot gedeehe van 
de leerstof omvatten. Het belangrijkste uitgangspunt voor de samenstelling van het pakket is een even
wichtige opbouw van vaardigheden. 

3. Behandelde leerstof per periode. 

Op de meeste scholen wordt momenteel gebruik gemaakt van de methode van J.W.Middelink: Sys
tematische Natuurkunde. Om te bekijken welke leerstof behandeld is, als een practicumblok aan de 

orde komt, kan dan ook het beste van deze methode worden uitgegaan. Op de volgende pagina staat 
aangegeven welke leerstof in de vier eerder genoemde perioden aan de orde komt. In elk van die pe
rioden wordt een practicumblok behandeld. De behandelde stof voor blok 4 zal bovendien afhankelijk 
zijn van de school. Als het schoolonderzoek practicum vroeg in het schooljaar vah, zal blok 4 ook vroe
ger afgewerkt worden. De genoemde indeling is dan ook niet meer dan een richtlijn. Dit wil overigens 
niet zeggen dat in een blok alleen maar experimenten hoeven te zitten die betrekking hebben op de 

erbij genoemde leerstof. Er kunnen ook experimenten beschreven worden die los staan van het exa

menprogramma of die geen beroep doen op een behandeling van de leerstof vooraf. 

In de voorgestelde opzet van vier blokken is laatste practicumblok gepland op het eind van deel3 van 
de methode Middelink. Bij de leerstof uit deel 4 is het moeilijk om als school zelf een leerlingenprac
ticum op te zetten, omdat deel 4 voornamelijk onderwerpen uit de atoom- en kernfysica behandelt. Er 
bestaat echter voor de scholen de mogelijkheid om het ioniserend stralingspracticum van de univer
siteit van Utrecht in het programma op te nemen. on practicum zal danbuiten de opbouw van dn prac
ticum vallen. 

4. Vaardigheden per blok. 

De indeling van de practicumvaardigheden in verschillende categorieën is zodanig, dat de moeilijk
heidsgraad van de vaardigheden oploopt van A naar D. Een eenvoudige oplossing lijkt dan om in blok 

1 te trainen op vaardigheden van de categorie A. in blok 2 op vaardigheden van de categorie B, enz. 
Wordt deze regel strikt gehanteerd, dan vrees ik echter dat men een kans voor open doel mist om de 
leerlingen op natuurlijke wijze een aantal vaardigheden aan te leren. Dit betekent namelijk dat het vra-
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BLOK 1. BLOK 2. BLOK3 BLOK4 

1. Beweging. 4. Trillingen 6. 10. Het electrlsche 
• eenparig rechtlijnige be- • harmonische trilling Oppervlaktegolven veld. --weging • uitwijking, snelheid, ver· en ruimtegolven. • electrlsche lading 
• eenparig versnelde recht· snelllng • golffront en golfstraal • wet van Coulomb 

lijnlge beweging • kracht op en energie van • terugkaatsing en breking • electrisch veld 
• valbeweging en verticale een puntmassa • Interlerentie • potentiaal 

worp • resonantie • bulging • veldsterkte 
• horizontale worp • fase • dopplereffect • capaciteit 
• eenparige cirkelbeweging 

5. Llnalre golven. 7. Optica. 11. Electrlsche 
2. Krachten • lopende transversale golf • voortplanting, breking en stromen. 
• wetten van Newton • Interferentie terugkaatsing van licht • electrlsche geleiding 
• middelpuntzoekende • terugkaatsing • lenzen ·wet van Ohm 

kracht • staande transversale golf • interferentie en buiging • soortelijke weerstand 
• algemene gravitatiewet • eigenfrequenties • frequentie • weerstandstemperatuur· 
• evenwichtsvoorwaarden • geluid coëff. 

voor een vast lichaam 8. Gassen en • ampère- en voltmeter 
• zwaartepunt dampen. • electrische energie en 
• koppel en koppelmoment • molecuultheorie vermogen 

• algemene gaswel • niet-ideale spanning&· 

3.Behoudswetten • onverzadigde en verza· bronnen 

• arbeid digde dampen 
• kinetische energie • isotherme processen 12. Het magnetische 
• potentiële energie veld. 
• stoot en impuls --

9. Warmte en • magnetische veld van 
• wet van behoud van im· 

energie. magneten en stroom· 
puls 

• temperatuur en inwendi· voerende geleiders 
• botsingen 

ge energie • Lorentzkracht 

• uitzetting • definitie van ampère 

• energie-omzettingen • draalspoelmeter 

• eerste hoofdwet warmte-
leer 13. 

Electromag netlsche 
Inductie. 
• Inductiewet van Faraday 
• wisselstroomdynamo 
• wisselspanning en wis· 

seistroom 
• transformator 
• zelfinductie 

gen om een conclusie en het verwerken van meetgegevens in blok 1 uitgesloten zou zijn. Men moet 
de leerlingen in blok 1 niet alleen meetgegevens laten verzamelen, maar men moet ze ook de kans 

geven deze gegevens verder te verwerken. Er bestaan verschillende gradaties in deze verdere ver
werking. Met andere woorden: een vaardigheid kan men aanleren op verschillende niveau's, afhan

kelijk van de gedetailleerdheid van de instructie. De opzet van het practicumcurriculum blijft bruikbaar 
als men er van uitgaat dat bijvoorbeeld in blok 1 de nadruk ligt op vaardigheden uit de categorie A en 
eventueel andere vaardigheden in een eenvoudiger aanpak aan de orde komen. Op deze manier is 
het ook mogelijk om een bepaald experiment in een willekeurig blok in te delen, zodanig dat er op an

dere vaardigheden getraind wordt, zonder dat er aan de inhoud van een experiment iets verandert. 
Dit wordt duidelijk aan de hand van het volgende voorbeeld. 
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BEPALING VAN DE VEERCONSTANTE 
Onderzoek het verband tussen de veerconstante van één veer en de vervangende veerconstante van 
twee dezelfde veren als men ze: 
a) naast elkaar hangt 
b) onder elkaar hangt. 
Formuleer een hypothese en ga met behulp van een experiment na of deze juist blijkt te zijn. 

Als de opdracht op deze manier aan de leerlingen gegeven wordt, dan worden een aantal vaardighe
den verlangd uit categorie D: ze zullen een hypothese moeten stellen en ze zullen zelf moeten bepa
len hoe ze het experiment uitvoeren. Deze laatste vaardigheid vervalt als beschreven wordt hoe de 
metingen uitgevoerd moeten worden. Ze moeten dan nog zeH bepalen welke (en hoeveel) metingen 
ze moeten doen, wat ze in tabellen verwerken en wat in diagrammen, welke conclusies getrokken die
nen te worden. Er worden, met hetzelfde experiment, dan vaardigheden verlangd uit de categorie C. 
Zo kunnen we steeds verder gaan met de instructies voor leerlingen uit te breiden. In het uiterste ge
val zou men al getekende tabellen kunnen geven waar de leerling alleen nog maar de meting hoeft in 
te vullen. Hij/zij is dan wel bezig met het verwerken van meetgegevens, maar op een veel lager ni
veau, terwijl de nadruk ligt op vaardigheden uit de categorie A. 
We kunnen dan ook zeggen dat de experimenten in de verschillende blokken niet essentiêel anders 

van aard zullen zijn, maar dat ze anders beschreven moeten worden. In blok 1 zullen de experimen
ten voornamelijk beschreven zijn volgens de kookboekmethode en naarmate we verder gaan zal de 
leerling steeds meer zelfstandig moeten werken. 

5. Een eerste opzet voor een practlcumcurrlculum. 

Uitgaande van de blokindeling (zie pag 24) is een poging gedaan om een practicumcurriculum sa
men te stellen. Daartoe is een aantal experimenten bij elkaar gezocht en zodanig beschreven dat ze 
in een van de 4 blokken terechtkwamen. In blok 1 en 2 zijn de experimenten het meest uitgebreid be
schreven. In blok 4 krijgt de leerling alleen enkele korte opdrachten en moet dan het experiment ver
der zelf opzetten. 
Bovendien ben ik er van uitgegaan dat de leerstof in de aangegeven volgorde behandeld is. Sommi
ge experimenten zijn zodanig beschreven dat kennis van de theorie enigzins noodzakelijk is, andere 
experimenten zijn zodanig beschreven dat het niet nodig is om de theorie behandeld te hebben. In 
een enkel geval kan het zelfs storend zijn als de theorie reeds behandeld is. Als de slingerproef uit
gevoerd wordt als de formule voor de slingertijd bekend is, dan wordt ze niet alleen heel erg flauw en 
kinderachtig maar schiet ze haar voornaamste doel voorbij. 

-26-



HOOFDSTUK4 

EXPERIMENTEN. 

BLOK 1. BLOK2 BLOK3 BLOK4 
• rechtlijnige beweging 
• bepaling veerconstante 
• propje schieten 
• proef van Melde 
• bepaling geluidssnelheid 

• massamiddelpunt 
• hefboom 
• wrijving 
• valbeweging 
• proef van Atwood 

• linaire uitzettingcoëH. 
• wet van Boyle 
• algemene gaswel 
• venadiglngsdruk water 
• beeldvorming meilens 

• meten van weerstanden 
• Inwendige weerstand 

spanningsbron 
• magnetische Inductie 
• Lorentzkracht 

• slinger • manneke Pis • weekijzermeter. 

Van de beschreven experimenten staat hierboven vermeld in welk blok ze ondergebracht zijn. In hoofd
stuk 5 worden de experimenten kort besproken. De leerlingeninstructies zijn bijeengebracht in bijlage 
6. 
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Hoofdstuk 5. Korte beschrijving en verantwoording van de 
experimenten. 

1. Inleiding. 

Bij het indelen van de experimenten is er van uitgegaan dat het practicum in geconcentreerde blok
ken afgewerkt zal worden, en dat de leerstof in de volgorde afgewerkt wordt zoals beschreven in hoofd

stuk 4. Mocht de keuze vallen op gespreid practicum, dan zal dat in de regel weinig problemen ople
veren. als de blokken achtereenvolgens van blok 1 tot blok 4 afgehandeld worden. Blijkt de volgorde 

van de leerstof heel anders te zijn dan de volgorde die Middelink aanhoudt, dan kan dit problemen op

leveren. 

De geselecteerde experimenten zullen per blok besproken worden. Behalve een korte beschrijving, 
zal ook ingegaan worden op de vereiste vaardigheden, de plaats in het blok en de vereiste behandel
de leerstof. De volgorde van de bespreking is gelijk gekozen aan de voorkeursvolgorde waarin de ex
perimenten door de leerlingen uitgevoerd worden. De nummering voor de experimenten zallater ge

bruikt worden ter aanduiding van een experiment. 
Slechts enkele experimenten zijn getoetst op de haalbaarheid en kwaliteit van de instructies. De ove

rige experimenten zijn niet meer dan een concept-ontwerp. 

2. Blok 1. 

In blok 1 worden 6 experimenten beschreven: vijf uit de mechanica en één over trillingen. Het is dui

delijk dat op het eind van VW0-4 een groot gedeelte van de mechanica behandeld zal zijn, ook als 

men een andere methode gebruikt dan Middelink. Trillingen komen over het algemeen pas in VW0-

5 aan de orde. 
1.1 Massamiddelpunt. (concept) 

Een willekeurig gevormde kartonnen plaat wordt achtereenvolgens aan verschillende punten opge
hangen. Door steeds vanaf het ophangpunt een lijn recht naar beneden te trekken op het karton, kan, 

uit het snijpunt van de lijnen, het zwaartepunt bepaald worden. 

1.2 Hefboom. (concept) 

Op een cirkelvormige schijf, die draaibaar is om zijn middelpunt, is een aantal spijkers aangebracht. 

Door aan de spijkers gewichten te hangen kunnen we de schijf laten draaien of, door meerdere ge
wichten op de juiste plaats te hangen, in evenwicht brengen. 

1.3 Wrijving. (concept) 
Met een veerbalans worden verschillende blokjes met verschillend gewicht en oppervlaktestructuur 

over een horizontaal vlak getrokken met constante snelheid. Dezelfde blokjes worden op een hel
lend vlak gelegd. De hellingshoek wordt zodanig ingesteld dat de blokjes net niet gaan bewegen. 

1.4 Valbeweging. (concept) 

Een stalen kogel wordt door een electromagneet vastgehouden. Zodra de magneet wordt uitgescha
keld, valt de kogel en wordt een klok gestart. De klok stopt als de kogel een schakelaar raakt. Door 
de kogel van verschillende hoogten te laten vallen kan de valversnelling g bepaald worden. 

1.5 Valproef van Atwood. (concept) 
Een touw met aan ieder uiteinde een massa, wordt over een katrol geslagen. De massa zijn nèt niet 

even zwaar waardoor de eenparig versneld worden als we ze loslaten. Uit de vahijd kan de zwaar

tekrachtversnelling g bepaald worden. 
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1.6 Slinger. (concept) 
Met behulp van een eenvoudige slinger wordt nagegaan of de slingertijd afhangt van het materiaal 

waar de draad van gemaakt is, de lengte van de slinger, het gewicht en de beginuitwijking. 

De twee eerste experimenten zijn erg eenvoudig van aard. De vaardigheden die hier benadrukt wor
den zijn uit de categorie A: handelingen verrichten met benodigdheden en waarnemingen doen. Er 

hoeven nog geen (of heel weinig) metingen verricht te worden en de conclusies zijn redelijk eenvou

dig. Het is overigens niet nodig dat de stof behandeld is. Beide experimenten zouden zelfs beter voor 
de behandeling van de stof gedaan kunnen worden. 
Bij de volgende drie experimenten is het wel wenselijk dat de theorie behandeld is, of in ieder geval 

een gedeelte van die theorie. De leerlingen moeten vertrouwd zijn met (op de hoogte zijn van) de wet
ten van Newton. Het aantal vaardigheden is uitgebreider dan bij de eerste twee experimenten. Er moe

ten metingen gedaan worden en verwerkt in tabellen (die nog allemaal in de handleiding voorgedrukt 

staan, er wordt strikt volgens de kookboekmethode gewerkt). In 1.3 moeten deze metingen vergele

ken worden met andere meetgegevens, in 1.4 en 1.5 worden relaties afgeleid uit de metingen. Dit zijn 
al vaardigheden uit de categorie B. 

3. Blok 2. 

Het eerste experiment van dit blok hoort, wat de stof betreft nog thuis in het vorige blok. De vaardig
heden, die hierbij verlangd worden zijn echter complexer van aard, zodat plaatsing in dit blok beter te 

verantwoorden is. Van het experiment 2.2 is niet zeker of het qua inhoud in blok 1 of 2 hoort te staan. 
Het is afhankelijk van het tijdstip waarop dit practicum wordt uitgevoerd of de bijbehorende theorie 
reeds behandeld is of niet. Het experiment is echter zodanig beschreven dat het in blok 2 geplaatst 
kan worden. 

2.1 Rechtlijnige beweging. (concept) 
Aan een wagentje is een strook papier bevestigd, die door een tijdtikker loopt. Als we het wagentje 
op een hellend vlak plaatsen gaat het eenparig (versneld) bewegen. Aan de hand van de afstand 
tussen de stippen op de papierstrook kan worden nagegaan wat voor beweging het wagentje uitge

voerd heeft. 
2.2 Bepaling veerconstante. (concept) 

Van een veer wordt de veerconstante bepaald door na te gaan wat het verband is tussen de massa 

die aan die veer hangt en de uitwijking ten opzichte van de evenwichtsstand. Deze veerconstante 

kan ook bepaald worden door het massa-veer-systeem in trilling te brengen. Uit de trillingstijd is dan 
eveneens de veerconstante te berekenen. Daarna wordt de veerconstante bepaald van twee iden

tieke veren in serie en parallel. 

2.3 Propje schieten. 
Een elastiekje wordt op een plank bevestigd. Een schijf (muntstuk) wordt weggeschoten. Gemeten 
wordt de plaats waar de schijf terecht komt als functie van de uitrekking u van het elastiekje. 

2.4 Proef van Melde. 
In een gespannen koord kan een staande golf worden opgewekt. Er bestaat een verband tussen de 

voortplantingssnelheid en de spankracht van het koord. Dit verband kan grafisch worden afgeleid als 

de voortplantingssnelheid als functie van de spankracht bepaald wordt. 
2.5 Bepaling geluidssnelheid. 

Een luchtkolom boven een wateroppervlak kan in resonantie gebracht worden. Door de hoogte van 

luchtkolom te variëren kan de geluidssnelheid in lucht bepaald worden. 
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In de experimenten van dit blok komt de nadruk te liggen op vaardigheden uit de categorie B: meet
gegevens ordenen en uitwerken. Er worden, in vergelijking met blok 1, uitgebreidere meetseries ver
langd. Bovendien wordt vaker verlangd om de gegevens in een diagram te verwerken. De tabellen en 
grafieken worden in dit blok nog voorgedrukt, maar er zullen al verbanden uit de diagrammen gehaald 
moeten worden. Ook de eenheden in de kop van de tabellen ontbreken. 

4. Blok 3. 

In dit blok weer zes experimenten. Vijf experimenten hebben betrekking op de bij dit blok behandelde 
leerstof. Het zesde staat buiten de leerstof, maar is bij uitstek geschikt om onbekende verbanden te 
laten afleiden. De experimenten die wel betrekking hebben op de leerstof kunnen ook zonder proble
men gedaan worden vóór dat de theorie behandelt is: 3.1 t/m 3.3 kunnen gedaan worden om de gas
wetten in te leiden en voor 3.5 is geringe kennis van beeldvorming voldoende (de lenzenformules wor
den in de leerlingenhandleiding gegeven). Het meten van de verzadigingsdruk lijkt me beter uitvoer
baar als er in ieder geval iets meer over dampen bekend is. 
3.1 Lineaire ultzettlngscoêfficlênt. (concept) 

Een goed geïsoleerde metalen buis is aan een kant stevig vastgeklemd. Aan het andere uiteinde is 
een naald bevestigd. Deze naald is draaibaar om een asje. De temperatuur van de buis kan geva
riêerd worden door er water van verschillende temperatuur doorheen te laten stromen. Uit de uitslag 
van de naald kan de uitzetting bepaald worden. 

3.3 Algemene gaswet. (concept) 
Een plastic injectiespuit wordt in een statief geklemd met de spuitmond naar beneden. Hieraan wordt 
een slangetje bevestigd met water. Het andere uiteinde van de slang wordt in een klem vastgezet, 
zodanig dat er een U-vorm ontstaat. De injectiespuit wordt in een bekerglas met water geplaatst. 
Door de temperatuur van het water te variêren, het verband tussen druk en temperatuur afgeleid wor
den. 

3.4 Verzadigingsdruk van water. (concept) 
Een erlemeyer met een klein beetje water wordt afgesloten met een manometer en in een waterbad 
geplaatst. Als het water verwarmd wordt kan de verzadigingsdruk van water als functie van de tem
peratuur bepaald worden. 

3.5 Beeldvorming met een lens. 
Met behulp van een lens wordt een afbeelding gemaakt van een lichtend voorwerp. Uit een serie v
b-metingen kan op verschillende manieren de brandpuntsafstanden bepaald worden. 

3.6 Manneke Pis. 
Een buis met onderin een gaatje wordt gevuld met water. De uitstroomsnelheid van het water is af
hankelijk van de waterhoogte in de buis. Dit verband kan grafisch worden afgeleid. 

In dit blok wordt het ordenen en uitwerken van de meetgegevens aan de leerlingen overgelaten. Ze 
zullen zeH tabellen en diagrammen moeten maken, waarbij ze regelmatig moeten beslissen welke 
grootheden op welke manier verwerkt moeten worden. Dit betekent ook dat een begin wordt gemaakt 
met het rapporteren. Ze moeten een kort meetverslag schrijven waarin de tabellen, diagrammen en 
conclusies weergegeven zijn. De nadruk komt ook meer te liggen op het interpreteren van de gege
vens. Er zullen grootheden bepaald en relaties tussen grootheden aangegeven moeten worden. 
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5. Blok 4. 

Het laatste blok experimenten kan het beste gedaan worden als de theorie reeds behandeld is met 
uitzondering van 4.3. Voor het afleiden van de formule F = B.l.l.sina is het voldoende als de leerling 
weet wat een magnetisch veld is en een stroomvoerende geleider. De overige twee experimenten zou
den in principe ook voordat de theorie behandeld is, gedaan kunnen worden, maar dan lijkt het me 
zinvol om ze iets anders te beschrijven. 
4.1 Meten van weerstanden. 

Door de V /I-karakteristiek van een weerstand op twee verschillende manieren te meten met een am
père- en voltmeter, kan iets gezegd worden over de inwendige weerstand van de gebruikte meters. 

4.2 Inwendige weerstand spanningsbron. (concept) 
Als een spanningsbron belast wordt met een weerstand R, gaat er stroom door die weerstand lopen. 
Uit het verband tussen V klem en de stroom I kan de inwendige weerstand van de spanningsbron be
paald worden. 

4.3 Lorentzkracht. (concept) 
Een stroombalans wordt in een magnetisch veld gehangen. De formule F = B.l.l.sina kan worden af
geleid door de vier grootheden om beurten te variêren 

Deze laatste experimenten zijn zeer summier beschreven. Het is dan ook de bedoeling dat de leerlin
gen zelf de proef meer gaan voorbereiden. Ze moeten er over gaan nadenken wat en hoe ze willen 
meten. Ook de verslaggeving wordt hierdoor uitgebreider. 
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Hoofdstuk 6. Het experiment op school. 

1. Inleiding. 

Teneinde iets te kunnen zeggen over de beschreven experimenten zijn er een aantal uitgeprobeerd 
door enkele leerlingen. Hiervoor werden vrijwilligers gevraagd in één VW0-5 klas. Gevraagd werd 

proeven uit te voeren na de normale lestijd en in de eerste weken van de zomervakantie. Er melden 
zich 17 vrijwilligers, waarvan later één leerling zich terugtrok. 

De volgende proeven zijn door enkele leerlingen uitgevoerd: 
1. Bepaling van de geluidssnelheid (5 maal). 
2. Beeldvorming met een lens {7 maal). 
3. Het meten van weerstanden (3 maal). 
4. Manneke Pis {5 maal). 
5. Propje schieten (4 maal). 

6. Proef van Melde (3 maal). 

De practicumervaring die ze voor dit practicum hadden opgedaan op school was bij de meesten mi
nimaal. 

In tabel 6.1 staat vermeld welke proeven door welke leerlingen werden uitgevoerd, hun practicumer
varing en hun rapportcijfer. Drie leerlingen Zijn via HAV0-5 in VW0-5 terecht gekomen. 

Tabel 6.1. Practicumervaring en rapportcijfer leerlingen. 

leerling proef ervaring cijfer bijzonderheden 

A 1 20 6 HAVO 
B 1 15 8 HAVO 
c 1 4 8 

D 1 4 6 

E 1,2 2 6 

F 2 6 6 

G 2,4,5,6 7 6 

H 2 3 5 

I 2,4,5 6 6 

J 2,3 6 8 . 
K 2,4 5 6 

L 3 12 6 . 
M 3 6 7 

N 4 11 4 

0 5,6 11 4 

p 4,5,6 15 8 HAVO 

De leerlingen met een • gaven te kennen dat ze thuis veel gewerkt hebben met electronica. Deze leer
lingen hadden gevraagd voor een electriciteitsproef. 
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Tijdens het uitvoeren van de experimenten is op de volgende punten gelet: 
- Hanteren van de apparatuur. 

f IVVI LJ\J I VI'\. V 

Hiermee wordt alles bedoeld wat met de opstelling te maken heeft: zijn er problemen met het maken 
van de opstelling, worden de metingen op de goede manier verricht, worden handige meetseries ge
meten. 

- Uitwerken van de metingen. 
Dit heeft betrekking op het in tabellen ordenen van de meetgegevens en deze overbrengen in diagram
men. 

- Theoretische achtergrond van de leerlingen. 
Met de theoretische achtergrond wordt bedoeld de theoretische kennis, die de leerling nodig heeft om 
het experiment, zoals beschreven te kunnen uitvoeren. 

-Tijdschema. 
Wat betreft het tijdschema is op twee punten gelet: hoe lang duurt het voor de leerling klaar is met de 
metingen en hoelang heeft hij/zij nodig voor de verwerking van deze gegevens. Bij de interpretatie van 
het tijdschema dient men er rekening mee te houden, dat alle experimenten individueel uitgevoerd zijn. 
In de meeste klassesituaties werken de leerlingen in tweetallen met het gevolg dat het experiment snel
ler zal verlopen. 

- Resultaten. 
Zijn de resultaten, die de leerlingen vinden, in overeenstemming met de theorie. 

De getoetste experimenten komen uit verschillende blokken. De experimenten 1, 5 en 6 zijn uit blok 
2, experimenten 2 en 4 zijn uit blok 3 en experiment 3 is uit blok 4. Bij ieder blok hoort een niveau, 
waarop de experimenten ten aanzien van de vaardigheden beschreven zijn. De experimenten zijn niet 
getoetst op dit niveau. Ook zijn de experimenten niet getoetst op de bedoelde volgorde in het curricu
lum. Er is voornamelijk gekeken of de experimenten redelijkerwijs te doen zijn en naar de kwaliteit van 
de leerlingeninstructies. 

• 
2. Bepaling van de geluidssnelheid. 

Deze proef is op drie verschillende dagen uitgevoerd. Tussen de verschillende uitvoeringen door is 
de handleiding steeds herschreven. 
De eerste keer is de proef uitgevoerd door twee leerlingen (A+B). Ze hadden vooraf geen enkele in
formatie over de proef gekregen. De leerlingen die de tweede dag (C) en de derde dag (D+E) de proef 
gedaan hebben, zijn vooraf wel ingelicht over de aard van de proef. Ze waren bovendien verzocht een 
bepaald stukje (reeds behandelde) theorie door te nemen. 
De leerlingen kregen de opstelling allemaal op dezelfde manier aangeboden: de met water gevulde 
cilinder met daarin de buis stond reeds klaar, ingeklemd in statiefmateriaaL Bij de opstelling lag een 
meetlat en extra statiefmateriaal om de lat eventueel achter de cilinder te bevestigen. Er werd niet bij
verteld, waarvoor het extra statiefmateriaal diende. Ook in de handleiding was hierover niets terug te 
vinden. De toongenerator stond vooraan in de klas. 
Twee leerlingen (A+B) maakten gebruik van de mogelijkheid de lat te bevestigen. Ze hielden er in eer
ste instantie geen rekening mee dat het waterniveau in de cilinder zou dalen als de buis omhoog ge
trokken werd. Nog voor er een meting verricht werd, corrigeerden ze hier voor. De overige drie wer
den na één meetserie op de mogelijkheid gewezen. Twee van hen (C+E) maakten geen gebruik van 
deze mogelijkheid. Zij prefereerden het werken met een losse meetlat. 
De metingen verliepen in eerste instantie onwennig. Naarmate ze langer bezig waren kregen ze steeds 
meer handigheid. Eén leerling (E) vormde hierop een uitzondering. Hij was niet in staat de plaatsen 
vast te stellen waar resonantie optrad. Hierdoor wist hij niet goed wat hij aan het doen was en schoof 
maar wat heen en weer met de buis. De geluidssnelheid zou volgens zijn meetserie kleiner zijn dan 
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100 mis. Zelf gaf hij na afloop te kennen "maar iets opgeschreven te hebben, zonder iets goed ge
hoord te hebben". Zijn meetresultaten zijn dan ook weggelaten bij de behandeling hiervan. 
Drie leerlingen (A+B+C) ontdekten zelf dat ze de buis het beste bij de cilinder konden vastpakken, op
dat de buis, tussen waarnemen van resonantie en meting van de hoogte, niet zou zakken. De ande
re twee werden hier na één meetserie op gewezen. 
Het noteren van de metingen in de tabel leverde problemen op voor het eerste tweetal dat de proef 
uitvoerde. Daarna werd de tekst bij de tabel zodanig aangepast, dat de andere drie leerlingen hier 
geen problemen meer mee hadden. 
Geen van allen was in staat om in een figuur aan te geven waar de knopen en buiken lagen, als er re
sonantie optrad bij maximale lengte van de luchtkolom. Ook de drie leerlingen die vooraf de theorie 
nog een keer bekeken hadden, lukte het niet om zonder hulp de tekening te maken. Het berekenen 
van de golflengte van de staande golf en daaruit de geluidssnelheid leverde daarentegen geen pro
blemen op. 
De tijdsindeling was voor alle leerlingen ongeveer gelijk. In het geheel werkte ieder ongeveer een uur 
aan de proef. Het meten nam ongeveer 30 minuten in beslag, de poging om knopen en buiken te te
kenen 15 à 20 minuten. De rest van de tijd werd besteedan het beantwoorden van enkele vragen en 
berekening van de geluidssnelheid. Leerlingen die na 20 minuten nog steeds geen zinnige tekening 
op papier hadden, werd verzocht gewoon verder te gaan met de rest van de uitwerking. 
De op deze manier bepaalde geluidssnelheid ligt, met uitzondering van één waarde, steeds tussen de 
320 en 344 mis. Een waarde (260 mis) ligt buiten dit interval. De leerling zelf vermoedde dat er spra
ke was van een afleesfout (met de gebruikte buis trad bij400Hz slechts 2 keer resonantie op). Ver
geleken met de literatuurwaarde voor de geluidssnelheid (340 mis bij 20 °C) zijn de uitkomsten goed 
te noemen. Vooral als men er rekening mee houdt, dat de fout in de berekening door de leerlingen on
geveer 4% bedraagt (3% vanwege de meetonnauwkeurigheid in de golflengte, minimaal1% onnauw
keurigheid in de gebruikte frequentie) In tabel6.2 zijn de berekende geluidssnelheden af te lezen. Zt 
als reeds eerder gezegd zijn de resultaten van leerling E niet in de tabel opgenomen, omdat hij de 
proef niet goed had kunnen uitvoeren. 

Tabel 6.2. Geluidssnelheid, bepaald uit de metingen. 

leerling Y8oo Y400 

mts mts 

A 333 336 

8 320 338 

c 334 344 

D 328 260 
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3. Beeldvorming met een lens. 

De proef is door zeven verschillende leerlingen op drie verschillende dagen uitgevoerd. In tegenstel
ling tot het vorige experiment, is de handleiding tussendoor niet gewijzigd. Er is na de eerste dag al
leen een storende fout uit de tekst gehaald. Er is bovendien geen verschil in mate van informatie die 
de leerlingen vooraf hadden gekregen. 
Toen de leerlingen het lokaal binnen kwamen lagen alle benodigdheden klaar op hun tafels. Het aan 
de hand van een schets bouwen van de opstelling leverde voor niemand problemen op. Ook de hand
leiding bleek geen vragen op te werpen. Niet iedereen had de opstelling meteen goed. Enkele leerlin
gen ontdekten toen ze wilden beginnen met meten, dat de uitlijning niet goed was en begonnen op
nieuw. 
In de manier van meten bleken grote verschillen te zitten. Een enkeling begon systematisch te meten 
door steeds de voorwerpsafstand te vergroten, 'n ander schoof willekeurig heen en weer en schreef 
tussendoor een meetwaarde op in de tabel. Allemaal schoven ze het scherm rond het beeldvlak een 
paar keer op en neer om een optimaal scherp beeld te krijgen. 
In eerste instantie leek het erop dat ze voldoende spreiding in de meetwaarden hadden. Bij het nakij
ken van de verslagen bleek dat ze de schaal van de horizontale en verticale asssen niet gelijk geko
zen hadden en dat minstens één van de twee assen niet begon met de waarde 0 in de oorsprong. 
Alle leerlingen hadden grote moeite met het halen van gegevens uit een diagram. Ze zagen niet dat 
het snijpunt met de 1/v- en 1/b-as gelijk moest zijn aan 1/f. Ook uit het tweede diagram konden ze niet 
de brandpuntsafstand bepalen uit het snijpunt met de b-as en de steilheid. Na enige uitleg reageer
den ze verbaasd. Ze konden zich zoiets wel vaag uit de theorie herinneren, maar ze zouden er zelf 
nooit opgekomen zijn. 
Voor het maken van de opstelling en het verrichten van de metingen hadden de leerlingen 30 à 40 mi
nuten nodig. Voor de berekening en het tekenen van de diagrammen 20 à 30 minuten. Allemaal wa
ren ze klaar na ongeveer één uur. De totale tijd was voor iedereen ongeveer gelijk. Dat er grotere ver
schillen optraden bij de onderdelen meten en uitwerken, kwam omdat enkelen meteen na iedere me
ting de gevraagde waarden 1/b, 1/f en N berekenden, terwijl anderen eerst alle metingen deden en 
daarna pas de gevraagde waarden gingen berekenen. De groep die op deze manier voor het meten 
meer tijd nodig had, haalde die weer in tijdens het uitwerken. 

Tabel 6.3. Brandpuntsafstanden in cm. 

leerling opgegeven f snijpunt snijpunt snijpunt steilheld 

1/v-as 1/b-as b-as 

E 15 14 15 14 13 

F 6 4 6 7 4 

G 15 14 15 15 14 

H 40 32 37 40 35 

I 15 14 14 14 14 

J 15 14 14 9 15 

K 15 13 13 6 16 
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Diagram 6.1 a Meetpunten leerlingen E, F. G, en H. 
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Diagram 6.1b Meetpunten leerlingen I, Jen K. 

In tabel 6.3 staan de brandpunten vermeld, zoals die uit de metingen van de leerlingen te berekenen 
was. In de eerste kolom staat de brandpuntsafstand die door de fabrikant is opgegeven. In de volgen
de twee kolommen staan de waarden, zoals ze berekend kunnen worden uit de snijpunten met de as
sen in een 1/v-1/b-diagram. De laatste twee kolommem hebben betrekking op een b-N-diagram. In 
de diagrammen staan alle meetpunten weergegeven in een 1/b-1/v-diagram en een b-N-diagram. 

Met behulp van een 1/v-1/b-diagram kan de branpuntsafstand van een lens in de meeste gevallen 
goed bepaald worden. De leerlingen die een goede spreiding in hun meetpunten hadden, komen tot 
de beste resultaten (leerlingE, G, I en J, zie ook bijbehorende diagrammen). Een slechte spreiding in 
de metingen leidt tot minder goede resultaten (leerling Fen H). 
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4. Het meten van weerstanden. 

Twee leerlingen (J+M) hadden speciaal verzocht om een electriciteitsproef. Beide leerlingen hadden 
thuis enige ervaring met het omgaan met volt- en ampèremeters. Ze waren reeds bekend met het be

grip inwendige weerstand van deze meters. Ze wisten ook dat de meetresultaten beïnvloed konden 
worden door deze inwendige weerstand. Preciesere uitspraken hierover konden ze niet doen. De der

de leerling (L) die deze proef uitvoerde was slechts heel vaag bekend met begrippen als voltmeter, 

ampèremeter en inwendige weerstand. 
In de handleiding stonden twee schakelschema's die op het volgende punt verschilden: 
1) een vonmeter over een weerstand 

2) een voltmeter over weerstand plus ampèremeter. 
Voor beide schakeling moesten weerstand en stroom gemeten worden als functie van de weerstands

waarde A. De hieruit te berekenen verhouding V/I moest vergeleken worden met de weerstandswaar
de R. Als de metingen goed uitgevoerd werden, zouden ze twee conclusies kunnen trekken: 

1) schakeling 1 is beter geschikt voor het meten van lage weerstanden 
2) schakeling 2 is beter geschikt voor hoge weerstanden. 

Leerling J nam niet de moeite om de handleiding goed door te lezen om te kijken wat er gevraagd 
werd. Hij moest dan ook vrij vlot opnieuw beginnen omdat er iets fout ging. 
Leerling M begon syS1ematisch de opstelling te bouwen. Ook hij begon erg snel met meten. 

Leerling L nam veel meer tijd om de handleiding te lezen en stap voor stap de schakeling te bouwen. 
Hij had bovendien de pech dat een van de aansluitdraden niet goed was. Hij had geen ervaring ge

noeg om dit probleem zonder hulp op te lossen. 

De theorie leverde voor niemand problemen op, ofschoon die nog niet behandeld was. De wet van 
Ohm was gegeven. 

De tijd die nodig was om de opstelling te bouwen, de metingen te verrichten en uit te werken liep no

gal uiteen. Leerling J leverde na 20 minuten de meetwaarden met berekeningen en conclusies in. 

Leerling M was toen net klaar met de metingen en had nog 10 minuten nodig voor de berekeningen 

en de conclusies. De onervaren leerling L had voor de metingen ongeveer 35 minuten nodig (hiervan 
waren 10 minuten nodig om er achter te komen welk draadje stuk was) en 15 minuten voor de bere
keningen en de conclusies. Als de proef in klasseverband wordt uitgevoerd, dan lijkt me het tijdsche

ma van de laatstgenoemde leerling het meest reëel, omdat hij degene was die geen ervaring had met 
volt- en ampèremeters. 
In tabel 6.4 is weergegeven in hoeverre de leerlingen de goede conclusies hebben getrokken. Bij leer

ling J en M was steeds bij één meetserie de waarde van V/I gelijk aan de weerstandswaarde A. Op 

grond van die meetserie kon de goede conclusie niet getrokken worden. 

Tabel 6.4. Conclusies leerlingen. 

leerling conclusie 1 conclusie 2 

goed goed 

J nee ja 

M ja nee 

L Ja ja 
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5. Manneke Pis. 

Dit experiment werd uitgevoerd op twee verschillende dagen, de eerste dag door 31eerlingen (G+K+N), 
de tweede dag door 2 leerlingen (I+P). Tussendoor is de handleiding herschreven. 
Alle benodigdheden lagen klaar op het moment dat de leerlingen aan de proef begonnen. Het in el
kaar zetten van de opstelling bleek voor niemand problemen op te leveren. De tweede dag kregen de 

leerlingen voorgeschreven hoe groot de afstand tussen de waterbuis en de tafel moest zijn. Het bleek 

enige moeite te kosten om de juiste hoogte ingesteld te krijgen. 

Omdat alle leerlingen het experiment alleen uitvoerden, moesten ze op de een of andere manier toe 
komen om twee metingen gelijktijdig te doen: de hoogte h van de waterkolom en de verticale verplaat

sing x van de waterstraal. Dit probleem werd op drie verschillende manieren "opgelost". 
Leerling K vulde de buis met water en keek tijdens het leegstromen afwisselend naar de buis en de 
goot waar het water in terecht kwam. Zodra de hele buis leeg was noteerde hij de hele meetserie. 
LeerlingenG en I lieten eveneens de buis in één keer leegstromen maar noteerden na afloop slechts 

één meting. Deze meting werd nog twee of drie keer herhaald. Daarna herhaalden ze de procedure 

maar bepaalden nu een ander meetpunt. 
Leerlingen N en P gebruikten een andere methode. Ze vulden de buis met water tot de hoogte waar

bij ze de horizontale verplaatsing wilden meten. De opening werd zolang met een vinger dichtgehou

den. Dan richtten ze hun aandacht op de goot waar de straal in terecht moest komen en haalden hun 
vinger van de buis. De plaats waar de straal terecht kwam noteerden ze als meetpunt. Voor iedere 

hoogte werd deze meting een of twee keer herhaald. 
De eerste dag werd aan de leerlingen het verband tussen uitstroomsnelheid en horizontale verplaat

sing gevraagd. Geen van allen bleek in staat dit verband te berekenen. Aan een overeenkomst met 
de horizontale worp werd niet gedacht. De tweede dag werd het verband t1:.1ssen horizontale verplaat
sing en snelheid gegeven. Deze leerlingen hadden dan ook geen moeite te ontdekken dat uitstroom
snelheid in het kwadraat en de hoogte van de waterkolom recht evenredig zijn. 

De drie leerlingen die de eerste dag de proef uitvoerden hadden niet alle opdrachten binnen een uur 
af. De belangrijkste reden hiervoor was, dat ze erg veel tijd verloren (ca. 15 min.) met het afleiden van 

het verband tussen horizontale verplaatsing en snelheid. De twee leerlingen die de proef de tweede 
dag uitvoerden waren wel helemaal klaar binnen één uur. Een leerling (P) leverde de spullen al na 40 

minuten in. 

De tijd die nodig was om de metingen te verrichten liep uiteen van 30 tot 45 minuten. Voor het uitwer
ken van de gegevens 10 à 15 minuten (de tijd die de eerste dag verloren ging met het afleiden van 
een formule niet meegerekend). Als we er van uit gaan dat in klasseverband de leerlingen in groep

jes van twee werken, dan lijkt deze proef heel goed haalbaar binnen een lesuur. Bovendien zullen de 
leerlingen dan iets meer practicumervaring hebben dan de leerlingen die de experimenten hebben ge
test. 
Tijdens het uitvoeren van het experiment is er niet op gelet of de verticale afstand tussen uitstroom

opening en opvanggoot gemeten werd, dan wel de afstand tussen de onderkant van de buis en de de 
opvanggoot De uitstroomopening bevond zich 1 cm boven de onderkant van de buis. De fout die hier

door gemaakt wordt bij het berekenen van de steilheid van de rechte in een x- h 112 -diagram, bedraagt 

iets minder dan 1 0% bij een afstand van 5 cm en iets minder dan 3% bij een afstand van 20 cm. De 

fouten in de steilheid bleken echter veel meer te zijn dan de genoemde percentages. De leerlingen 

hebben hiervan niets gemerkt omdat niet gevraagd werd om de steilheid uit te rekenen. Ze hadden 
alleen de opdracht om het genoemde diagram te tekenen en daaruit af te leiden wat het verband is 
tussen de hoogte en de horizontale verplaatsing. Het evenredig verband tussen beide grootheden is 

onafhankelijk van een eventuele meetfout in de afstand y. In diagram 6.2a en 6.2b op pagina 40 en 

41 zijn de meetpunten van de leerlingen weergegeven. In tabel 6.5 op de volgende staan de waarden 

van de steilheid, zoals berekend met behulp van hun meetpunten. Met aber wordt de waarde bedoeld 
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die uitkomt als de steilheid van de rechte niet bepaald wordt uit de grafiek maar alleen met behulp van 
de gemeten afstand y (afstand uitstroomopening- opvanggoot). Deze waarde kan men beschouwen 
als de theoriewaarde. Het snijpunt met de verticale as (bgem) is een maat voor verdere meetfouten. 

theoretisch moet de rechte lijn door de oorsprong gaan. 

Tabel 6.5 

leerling y 8 ber 
lnm In m·1/2 

G 0.13 0.72 

0.22 0.94 

I 0.20 0.89 

0.05 0.45 

K 0.10 0.63 

0.19 0.87 

N 0.10 0.63 

0.40 1.26 

p 0.20 0.89 

0.05 0.45 

y verticale verplaatsing waterstraal. 
a steilheid rechte. 

b snijpunt verticale as. 

8gem bgem 
In m·1 12 lnm 

0.70 ..().00 

0.92 ·0.02 

0.84 ..0.02 

0.56 ·0.07 

0.50 ..0.04 

0.63 0.05 

0.74 ..().07 

1.53 ·0.14 

0.80 0.02 

0.58 ·0.06 

In tabel 6.5 kan men aflezen dat de kleinste verschillen tussen de theoretisch bepaalde steilheid en 
de uit de metingen berekende steilheid, te vinden zijn uit de metingen van leerling G. In het diagram 
is te zien dat bij deze leerling de meetpunten het beste op een rechte lijn liggen. Bij de meetseries, 
waarvan de meetpunten minder goed op een rechte lijn liggen, is het verschil tussen aber en agem het 
grootste, evenals de afstand van het snijpunt met de verticale as en de oorsprong. 

x(in m) x (in m) 
0.7 0.7 

o.e 
I ~y•C.lSm 

o.e 
l-ery•0.06m +r•O.tom I 

0.6 0.6 

0.4 0.4 

0.3 0.3 

0.2 0.2 

0.1 0.1 

0 0 
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.6 0.7 o.e 0 0.1 0.2 o.s o.4 0.6 o.e o. 1 o.e 

-Jh (in m 112) -Jh (in m 112) 

Diagram 6.2a Meetpunten leerlingen G en I. 
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x(in m) 
47r-------------------------~ 

411 
I-e-, . 0.10.. -+- •• 0.18 .. 1 

o.e 

o.e 

0.4 

0.1 0.2 o.s 0.4 o.o o.e 0.7 o.e 
0~~~~--~--~~--~--~~ 

0 ~ ~ ~ ~ M ~ W M 

-.[i, (in m 1/2) -fh (in m 1/2) 

x(in m) 
0.7r-------------------------~ 

I --E'T y • 0 06 m -1- 'i • 0.20 m I 
0.6 

o.• 

0.3 

0.2 

0.1 

0.1 0.2 o.s o.• o.o o.e o. 7 o.e 

-.[i, (in m 112) 

Diagram 6.2b Meetpunten leerling K, N en P 

6. Propje schieten. 

In dit experiment, dat door vier leerlingen gelijktijdig werd uitgevoerd, zijn verschillende grootheden 

en verbanden te meten. Op de eerste plaats het verband tussen de afstand, die de schijf wegschiet 

en de hiervoor benodigde uitrekking van het elastiekje. Daarnaast kon, door één extra meetserie te 

verrichten (de kracht die nodig is om het elastiekje een bepaalde uitrekking te geven), nagegaan wor
den of het elastiekje beschouwd mocht worden als een ideale veer, dat wil zeggen: de kracht die no
dig is voor een bepaalde uitrekking is evenredig met die uitrekking. In eerste instantie zou men dit niet 
verwachten, omdat de uitrekking niet recht evenredig is met de "verlenging" van de elastiek. Oe even

redigheid tussenFen u geldt slechts in eerste orde benadering. Op grond van de meetresultaten bleek 
dat we het elastiekje als een ideale veer mogen beschouwen en dat de kracht recht evenredig is met 
de uitrekking. In dat geval kan de potentiêle energie uitgerekend worden en kan men nagaan hoeveel 

van de potentiêle energie wordt omgezet in kinetische energie en welk gedeelte verloren gaat aan 
wrijving. 
Zoals reeds gezegd werd het experiment uitgevoerd door vier leerlingen (G, I, 0 en P). Alle benodigd

heden lagen reeds klaar toen ze binnen kwamen met dien verstande dat het elastiekje nog niet op de 

plank bevestigd was. Het was alle vier meteen duidelijk wat de bedoeling was en wat en hoe er ge
meten moest worden. Ook het bevestigen van het elastiekje op de plank leverde geen enkel probleem 
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op. Twee leerlingen (I en 0) maakten na enkele proefschoten het elastiek opnieuw vast, dit keer iets 
minder strak gespannen, omdat de verplaatsing x bij kleine uitwijking wel erg groot bleek. Bovendien 

gingen er ongeveer vijf minuten voorbij voordat iedereen een beetje had uitgeprobeerd in welke rich
ting en hoe ver de schijf weggeschoten werd bij verschillende uitrekking. Alle vier begonnen ze de 

meetserie met het zetten van streepjes op de plank met een onderlinge afstand van 0.5 of 1 cm. Deze 
streepjes werden bij het wegschieten steeds gebruikt om de uitrekking u te bepalen en bij het bepa

len van de kracht als functie van de uitrekking. 

In de handleiding stond niet vermeld dat de meting een paar keer uitgevoerd moest worden, voor dat 
er een waarde opgeschreven moest worden (dit is later bijgevoegd). Toch werd door alle vier dezelf

de methode gehanteerd: eerst werd gekeken waar de schijf ongeveer terecht zou komen, dan werd 
de meting herhaald en werd een krijtstreepje op de vloer gezet of iets neergelegd, waar de schijf op 
de grond kwam en dan werd voor de derde keer de schijf weggeschoten om te controleren of de schijf 
weer op dezelfde plaats terecht kwam. Soms werd een meting zelf vier of vijf keer uitgevoerd voordat 
er een waarde in de tabel werd bijgeschreven. Bij het meten van de afstand x werd door alle drie de

zelfde methode gehanteerd én dezelfde fout gemaakt. Aan het uiteinde van de plank werd een twee
de plank verticaal neergezet, nadat de plaats waar de schijf terecht kwam was bepaald. Voor de af
stand x werd dan de afstand genomen van die verticale plank tot het punt waar de schijf op de grond 
gekomen was genomen. Hierbij werd vergeten dat de schijf na het loskomen van het elastiekje nog 

enkele centimeter op de plank moest afleggen. 
Om dit experiment uit te kunnen voeren is nauwelijks theoretische kennis nodig. De benodigde formu
les worden in de handleiding gegeven en het voornaamste taak van de leerling is (naast het meten en 
tekenen van diagrammen) het trekken van conclusies of er een recht evenredig verband bestaat.De 

theorie leverde dan ook geen problemen op. 

F (In N) 
x (lnm) 

F (In N) 

x (lnm) 

6 e 
u (In cm) 

r--------;:==========7""--:Tl 

6 e 
u (In cm) 

F (In N) 
x (In m) 

F (In N) 

x (In m) 

Diagram 6.3 Meetpunten leerlingen G, I, 0, en P 
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De eerste meetserie (het wegschieten van de schijf) nam voor drie leerlingen 30 minuten in beslag, 

voor de vierde 5 minuten extra. Het meten van de kracht als functie van de uitwijking ging aanzienlijk 

sneller: iedereen was hier binnen 5 minuten mee klaar. Deze meting werd door iedereen echter slechts 
één maal uitgevoerd (in de handleiding is later de opdracht drie keer meten opgenomen). 
Alle leerlingen konden, aan de hand van de metingen de conclusie trekken, dat de kracht F recht even
redig is met de uitrekking u. De meetpunten liggen redelijk goed op een rechte lijn en (zie diagram 

6.3). Op een uitzondering na (leerling I) is het verschil tussen het snijpunt met de F-asen de oorsprong 
klein. 
In het x-u-diagram liggen de meetpunten iets minder goed op een rechte lijn. Toch is uit de diagram
men een rechtlijnig verband aan te tonen, met uitzondering van het diagram met de meetpunten van 
leerling P. 

7. Proef van Melde. 

Dit experiment werd één keer uitgevoerd 
door drie leerlingen. Het doel van de proef 
was te ontdekken dat er een rechtlijnig ver

band bestaat tussen de voortplantingssnel
heid van een golf in een gespannen koord 
en de wortel uit de spankracht van dat 
koord. Dat in de evenredigheidsconstante 
de massa per lengte-eenheid van het ge
bruikte koord verwerkt is, kwam niet ter 
sprake (deze opdracht werd later pas aan 
de proef toegevoegd). Bij de bespreking 
van de resultaten is die wel berekend om 
de metingen van de verschillende leerlin
gen te kunnen vergelijken. 
Toen de leerlingen het lokaal binnen kwa
men, lagen alle benodigdheden klaar op 
hun tafels. Aan de hand van een tekening 
in de handleiding moesten ze de opstelling 
in elkaar zetten. Het enige wat hierbij ver
teld werd, was dat de gewichtjes uit de te
kening vervangen waren door een veerun
ster. De tekening bleek in eerste instantie 
niet zodanig duidelijk, dat ze meteen begre
pen wat de bedoeling was, maar met enige 
improvisatie kreeg iedereen de opstelling 
gebouwd. Toen de opstelling eenmaal klaar 
was begrepen ze de tekening veel beter. Ie

dereen had de bladveer enkele centimeters 
boven de spoel vastgemaakt. Ze konden de 
reden dat de veer niet ging trillen niet ach
terhalen, vandaar dat verteld werd dat de 
afstand veer-spoel te groot was. 
De metingen werden door elke leerling ver
schillend aangepakt. Leerling G probeerde 

v2 (In 1d m2s" 2) 

10.--------------------------------------------------------~~-----~ 

B 

6 

2 0 

o.2 0.4 o.e o.e 

v 2 (in 103 m2s-
2

) 

1.2 U 1.6 tB 2 
F (In N) 

10.-------------------------------------------------------------------------, 

4 

2 

0.2 o.• o.e o.e 1.2 1.<1 1.6 1.8 2 

F (In N) 

Diagram 6.4a Meetpunten leerlingen G en 0 
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steeds aan ander aantal buiken in het koord 
te krijgen. Daarbij werd de fout gemaakt dat 
de afstand knoop-knoop beschouwd werd 
als één golflengte (bij de bespreking van de 
resultaten is dit gecorrigeerd). Zo werden 
achtereenvolgens 1 tot 6 buiken zichtbaar 
gemaakt en dan steeds de spankracht ge
meten. Er werd niet gelet op een goede 
spreiding in de spankracht (zie diagram 
6.4a). Vijf meetpunten lagen in het gebied 
0-0.4 N, bij de zesde meting hoorde een 
spankracht van 1.4 N. Bovendien waren 
twee metingen verricht bij lage spankrach
ten (0.01 en 0.02 N). 
Leerling 0 probeerde door steeds heen en 
weer te schuiven een staande golf op te 
wekken. ledere keer als dat gelukt was, 
werd de lengte van het koord en de span
kracht gemeten. Van de vijf meetpunten, 
bedroeg bij drie het aantal golven in het 
koord 1.5 en bij twee bedroeg het aantal 

10.-------------------------------. 

9 

e 

4 

2 

0.2 0.4 o.e 0.9 t2 1.4 te t9 2 

F (In N) 

Diagram 6.4b Meetpunten leerling P 

golven 2. Ook hier was weinig spreiding in de spankracht terug te vinden (0.11 - 0.30 - 0.37 - 0.39 -
0.45 N) ofschoon echte uitschieters zoals bij de andere twee leerlingen niet aanwezig waren (zie dia
gram 6.4a). 
Leerling P probeerde evenals leerling G, steeds een ander aantal buiken te produceren in het koord. 
De spreiding in de spankracht was iets beter, ofschoon ook in dit geval vier meetpunten in het inter
val 0 - 0.4 N lagen en de vijfde waarde van de spankracht 1 .6 N bedroeg (zie diagram 6.4b). 
De theorie die bekend verondersteld werd was eenvoudig en leverde op een kleine uitzondering na 
geen enkel probleem. Het verband tussen voortplantingssnelheid, golflengte en frequentie was iede
reen bekend. Eén leerling maakte alleen de fout om de afstand knoop-knoop te beschouwen als één 
goHiengte. 
Van alle uitgeteste proeven bleek bij deze proef de meeste tijd nodig te zijn voor het in elkaar zetten 
van de opstelling. Vergeleken met de andere proeven, was de meetopstelling van deze proef ook ver
uit het meest ingewikkeld. Deze tijd werd niet meer goed gemaakt tijdens het meten. De totale tijd die 

Tabel6.6 

leerling mil mil* 

In gim In gim 

G 13 15 

0 15 

p 16 17 

De waarden in de laatste kolom zijn berekend onder weglating van de hoogste waarde 
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nodig was voor opbouwen en meten bedroeg ongeveer 50 minuten. Daarna had iedereen nog onge
veer 10 minuten nodig om de metingen te verwerken in een diagram. 

In tabel 6.6 zijn de waarden voor de massa per lengte-eenheid berekend. 
Om de resultaten van de leerlingen beter met elkaar te kunnen vergelijken, is niet alleen de massa 

per lengte-eenheid (mil) bepaald uit iedere meet serie, maar is m/1 bovendien voor de leerlingen 0 en 
P bepaald onder weglating van de extreme meetpunten. De meetpunten van alle drie de leerlingen 

liggen dan in hetzelfde interval. Deze gegevens staan in tabel 6.6. Opvallend is dat het meetpunt waar
van de waarde van de spankracht groot is, de waarde m/1 in beide gevallen negatief beïnvloedt. 

8. Conclusies. 

De volgende conclusies kunnen getrokken worden met betrekking tot de experimenten die door de 

leerlingen zijn uitgevoerd. 
Het hanteren van de apparatuur is bij alle experimenten goed te doen en levert weinig problemen op 
met uitzondering van het eerste experiment: bepaling van de geluidssnelheid. Eén leerling was niet 

in staat om interferentie van de geluidsgolf waar te nemen. 

Het uitwerken van de metingen was alleen moeilijk voor het tweetal dat de eerste keer de proef "be
paling van de geluidssnelheid" uitvoerde. Na het veranderen van de tekst in de instructies zijn deze 
problemen voor de andere leerlingen niet meer voorgekomen. 

De theoretische achtergrond bleek bij twee experimenten onvoldoende. Bij "bepaling van de geluids

snelheid" was geen enkele leerling in staat, ook diegene die vooraf de theorie nog een keer bekeken 
hadden, om in een figuur de ligging van de knopen en buiken aan te geven. Bij "beeldvorming met 

een lens" was geen enkele leerling in staat om de brandpuntsafstand te bepalen uit de diagrammei
Met een andere, meer gerichte instructie, zou dit opgelost kunnen worden. De leerlingen die de eer

ste keer "manneke pis" uitvoerden konden niet de het verband tussen uitstroomsnelheid en horizon

tale verplaatsing uitrekenen, omdat geen van hen dacht aan de overeenkomst met de horizontale 
worp. Ook met deze aanwijzing hadden ze nog grote moeite om het gevraagde verband te bepalen. 

Het laat zich aanzien dat alle experimenten te doen zijn binnen één lesuur. Bij individuele uitvoering 

van de experimenten zijn ze allemaal uit te voeren binnen één uur. Enkele leerlingen waren weliswaar 

niet in staat om het experiment binnen één uur af te ronden, maar naar aanleiding hiervan is de in
structie steeds aangepast. In klasseverband zullen de leerlingen in tweetallen aan een experiment 

werken, waardoor de uitvoering en verwerking sneller kan gebeuren. 
De resultaten van de experimenten zijn over het geheel genomen goed in overeenstemming met de 

theorie. Bij "bepaling van de geluidssnelheid" wijkt slechts één berekende waarde onacceptabel veel 

af van de geluidssnelheid. Bij "beeldvorming met een lens" zijn vooral goede resultaten te behalen 
met een 15 cm lens. De door een enkele leerling gebruikte 6 cm en 40 cm lens geven minder goede 

resultaten. De resultaten van "meten van weerstanden" is afhankelijk van de kwaliteit van de gebruik
te volt- en ampèremeters. Bij het gebruik van de slechte meters zijn de resultaten van het experiment 

beter dan bij het gebruik van goede meters. 

De resultaten van "manneke pis" zijn sterk afhankelijk van de nauwkeurigheid waarmee gemeten 

wordt. Alle meetpunten liggen redelijk op een rechte lijn in een x --yh -diagram, maar de steilheid kan 

afwijken van de theoretisch berekende steilheid. De gemeten steilheid en de berekende steilheid ko
men beter met elkaar overeen naarmate de afstand van de buis tot de tafel groter is en de metingen 

nauwkeuriger uitgevoerd worden. De leerlingen zullen echter niet merken dat berekende en gemeten 

steilheid van elkaar afwijken omdat deze berekening niet in de instructies is opgenomen. De rechte 
lijn door de meetpunten bleek niet door de oorsprong te gaan. Hier geldt weer: hoe nauwkeuriger de 

metingen verricht zijn, hoe minder de afwijking van de theorie. De resulaten van "propje schieten" zijn 
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heel acceptabel. Het verband tussen de uitwijking van het elastiek en de kracht die hiervoor nodig is, 
is slechts in eerste benadering lineair. De meetpunten van de leerlingen in een F - u -diagram, liggen 

echter redelijk op een rechte lijn, evenals de meetpunten uitgezet in een x -u -diagram. De "proef van 
Melde" levert in de gebruikte vorm iets minder goede resultaten. De reden hiervoor is de slechte sprei

ding in de meetpunten. Het verdient dan ook de voorkeur om het experiment uit te voeren met behulp 
van gewichtjes om de spankracht te variêren, en niet te werken met een veerunster. Het experiment 

is in dit geval uitgevoerd met een veerunster, in de instructies staat de proef beschreven met behulp 
van gewichtjes. 
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Hoofdstuk 7. Conclusies en aanbevelingen. 

De analyse van het PLON-pakket voor de Havo-bovenbouw geeft aan dat alle practicumvaardighe
den ruimschoots aan bod komen volgens een te verwachten verdeling: moeilijke vaardigheden het 
meest, gemakkelijke vaardigheden het minst. Van een systematische opbouw van moeilijkheidsgraad 
ten aanzien van de practicumvaardigheden is weinig te merken. 

Op grond van het verrichte vaardighedenonderzoek kunnen uitspraken gedaan worden over de op
bouw van de moeilijkheidsgraad volgens de leerlingen. Duidelijk is gebleken, dat zij het uitvoeren van 
een experiment gemakkelijker vinden dan het voorbereiden en evalueren van een experiment. Van 
deze twee laatstgenoemden vinden zij voorbereiden het moeilijkst hoewel dit niet duidelijk naar voren 

komt om de volgende redenen: 

1. de gemiddelde scores op de vragen verschillen weinig, 
2. de geênqueteerde leerlingen hadden weinig of geen ervaring met het voorbereiden van een experi-

ment. 

Of eventuele ervaring met het voorbereiden van een experiment de antwoorden beïnvloedt zou heb
ben, is niet duidelijk. De antwoorden op de andere vragen correleren niet of nauwelijks met de prac
ticumervaring van de leerlingen. 
Om hier mogelijk betere uitspraken over te kunnen doen is het aan te bevelen om eenzelfde enquete 
af te nemen op een PLON-school. 

Er is wel correlatie gevonden met het rapportcijfer. In het algemeen vinden de leerlingen een vaardig

heid moeilijker, naarmate hun rapportcijfer lager is. 

In combinatie met deze laatste uitspraak is het niet opmerkelijk dat meisjes op alle vragen antwoor

den, dat ze het betreffende onderdeel moeilijker vinden dan jongens. Het gemiddeld rapportcijfer ligt 

voor meisjes significant lager dan voor jongens. 
Er is een aanzet gegeven tot een nieuw practicum curriculum. Zes experimenten zijn individueel ge
toetst door leerlingen. De theoretische achtergrond van de leerlingen, die het experiment uitvoerden, 
bleek bij twee experimenten onvoldoende. Deze problemen lijken oplosbaar door de leerlinginstruc
ties enigzins te wijzigen. In het ene geval (bepaling van de geluidssnelheid} kan men zich afvragen of 
het nut heeft de betreffende opdracht te laten staan, in het andere geval (beeldvorming met een lens} 
kan de instructie gerichter naar een oplossing toe werken. 

Alle getoetste experimenten lijken haalbaar binnen één lesuur. De tijd die de leerlingen in de toetssi

tuatie nodig hadden was weliswaar één uur, maar in de klassesituatie werken leerlingen meestal in 

tweetallen en niet alleen. 
De resultaten van de experimenten zijn over het geheel genomen goed in overeenstemming met de 

theorie. Daar waar de resultaten sterk afweken van de theorie was een oorzaak hiervoor aan te wij
zen (niet in staat zijn om te meten, meetfout}. 
De haalbaarheid van de getoetste experimenten en de kwaliteit van de bijbehorende instructie zijn 
hiermee getoetst. 

Het beschreven pakket is een eerste ontwerp. Nog niet alle experimenten zijn getoetst door leerlin
gen. Het pakket is ook een minimaal pakket. Er kunnen nog verbeteringen en uitbreidingen aange

bracht worden, zodat er voor de docenten keuzemogelijkheden ontstaan. Behalve het toetsen van de 
lossen experimenten, zal het pakket op volgorde getoetst moeten worden, om na te gaan of de prae-

-47-



HOOFDSTUK 7 

ticurnvaardigheden effectief worden aangeleerd. Om na te gaan of de leerlingen de practicumvaardig
heden voldoende beheersen, zal hun practicumwerk beoordeeld moeten worden. Dit kan gebeuren 
aan de hand van een verslag van iedere proef, maar ook door een practicumtest af te leggen na af
loop van ieder blok. Bovendien zal het pakket moeten aansluiten op de open practicum opdracht en 
het schoolonderzoek practicum. 
Tot slot kan nog onderzoek gedaan worden naar de mening van docenten en leerlingen over dit pak
ket, zowel affectief als cognitief. 
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Bijlage 1. EPEP-VWO, een voorstel voor een Experimenteel PLON 
Examenprogramma voor VWO. 

Practlcumvaardlghedenlljst. 

1. Experiment voorbereiden. 
1. hypothese stellen 

2. onderzoeksvraag formuleren 
3. experiment ontwerpen 

2. Experiment uitvoeren. 

1. apparatuur correct tot opstelling formeren 
2. metingen correct uitvoeren 
3. meetresultaten overzichtelijk opslaan 

3. Experiment evalueren. 
1. meetresultaten verwerken tot relaties 
2. gevonden resultaten relateren aan hypothese 
3. conclusies trekken. 

De vaardighedenlijst is in werkelijkheid veel gedetailleerder. De lijst zoals hierboven gedrukt is ge
bruikt tijdens dit onderzoek (EPE83). 
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Bijlage 2. Lijst van vaardigheden verbonden aan experimenteel werk 
(practicum) bij natuurkunde. 

Concept dec.1984 

A. Voorbereiding van een experiment. 
1. uit informatiebronnen één of meer experimenteel toegankelijke problemen onderkennen 

2. één of meer veronderstellingen maken met betrekking tot het probleem 
3. het doel formuleren van een experiment 

4. een werkplan maken 

B. Uitvoering van het experiment. 
1. handelingen uitvoeren met benodigdheden 

2. waarnemingen doen en verwerken 

C. Bewerking van de waarnemingen. 
1. meetgegevens ordenen en uitwerken 
2. verkregen gegevens interpreteren 

D. Verantwoording van verrichtingen en resultaten. 
1. betrouwbaarheid/geldigheid van conclusies onderzoeken 
2. verklaring geven 

3. suggesties doen voor voortzetting van het onderzoek 

4. rapporteren van het experiment. 

De vaardighedenlijst is in werkelijkheid veel gedetailleerder. De hierboven gedrukte lijst is die zoals 
tijdens dit onderzoek gebruikt (CIT84). 
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Bijlage 3. Numerieke gegevens behorend bij vooronderzoek: "Het 
experiment in de bovenbouw Havo." 

Thema 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 tot 

Aantal lessen(per thema) 12 24 24 24 24 23 24 18 22 20 215 

Aantal proeven 13 23 41 10 29 5 7 18 . 31 177 

Totale duur (lesuren) 4 11 16 4 3 2 3 6 2 9 58 

Kwalitatief . 12 9 . 8 . 3 8 . 13 53 

Kwantitatief 14 13 34 10 21 5 4 11 . 20 133 

Begripsvormend 14 10 38 8 28 5 7 18 . 31 149 

Illustrerend . 16 2 2 1 . . . . 4 25 

Apparatuur A . 2 . . . 1 5 . . 2 10 

B . 1 11 1 8 3 5 . . 8 37 

c 14 13 35 10 29 4 1 18 . 25 149 

0 . 16 1 2 2 . . . . . 21 

EPEP-Iijst 1.1 9 . . 5 3 . . 3 . . 20 

(bijlage 1) 1.2 9 . . 5 . . . . . . 14 

1.3 9 4 13 5 6 5 . 1 . 1 44 

2.1 13 21 38 10 29 5 7 18 . 31 174 

2.2 13 18 36 10 27 5 7 18 . 31 167 

2.3 9 6 26 8 14 2 . 5 . . 70 

3.1 12 5 10 3 11 1 4 10 . . 56 

3.2 9 8 12 8 3 5 2 6 . 3 56 

3.3 12 21 16 8 13 2 6 10 . 10 98 

CITO-lijst A1 9 . . 5 . . . . . . 14 

(bijlage 2) A2 9 . 3 5 3 . . 3 . . 23 

A3 9 . . . . . . . . . 9 

A4 9 . 13 5 6 5 . . . 1 39 

81 13 23 38 10 29 5 7 18 . 31 174 

82 13 23 38 10 27 5 7 18 . 31 172 

C1 11 4 18 8 14 5 2 7 . . 69 

C2 13 14 22 8 20 5 5 13 . 8 108 

01 9 1 1 8 1 2 . 2 . . 24 

02 . 13 10 . . . 4 2 . 2 31 

03 . 1 1 3 . . . 1 . . 6 

04 9 . 8 8 5 . . . . 3 33 

Thema's Gebruikte apparatuur: 

4.1 Vergelijken. 

4.2 Weersveranderingen. 
4.3 Muziek. 
4.4 Verkeer. 
4.5 Electrische machines. 

4.6 Energie en kwaliteit. 

5.1 Materie. 

5.2 Lichtbronnen. 
5.3 Ioniserende straling. 
5.4 Electronica. 
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A. dure apparatuur 

B. betaalbare apparatuur 
C. practicumapparatuur 
D. huis- tuin- en keukenappara

tuur. 



BIJLAGE4 

Bijlage 4. Enquete practicumvaardigheden: vragen+ antwoorden. 

Op pagina 54 is het vragenformulier weergegeven dat de leerlingen voorgelegd kregen. Voor de vra

gen beantwoord werden kregen ze een korte uitleg over de gebruikte termen. 

De verwerking van de antwoorden is gebeurd met een statistisch verwerkingsprogramma SPSSPC. 

Daartoe moesten alle antwoorden in één tekstfile verzameld worden. Deze antwoorden zijn gegeven 

op pag.56 t/m 63 van deze bijlage. De antwoorden zijn verdeeld in drie blokken. Het eerste blok be

vat de antwoorden op de algemene achterg rondvragen, het tweede blok de practicumervaring van de 

leerlingen, het derde blok de antwoorden op de attitudevragen en het vierde blok de antwoorden op 

de vaardighedenvragen. De indeling van de blokken en de betekenis van de getallen is als volgt. 

Blok 1. 

kolom 

1-3 

4 

5 

6 

7-8 

9 

10-11 

Blok 2. 

kolom 

1 

2-3 

4-6 

7-8 

9-10 
11-12 

toelichting 

leerlingnummer 

school: 1. Macropediuscollege, Gemert. 

2. Bernardinuscollege, Heerlen. 

3. vd Puttlyceum, Eindhoven. 

leerjaar 

schooltype: 1. HAVO 

2. vwo 
3. Atheneum 

4. Gymnasium 

leeftijd 

geslacht: 0. jongen 

1. meisje 

rapportcijfer 

toelichting 

practicumervaring:O. nee 

1. ja 

geschatte aantal practica in klas 2. 

geschatte aantal practica in klas 3. 

geschatte aantal practica in klas 4. 

geschatte aantal practica in klas 5. 
geschatte aantal practica in klas 6. 
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Blok 3. 

kolom 
1 

2 
3 
4 
5 
6 

Blok4. 

kolom 
1 

2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

toelichting 
Score vraag A 1: natuurkunde is een moeilijk vak. 

Score vraag A2: natuurkundepracticum doen is leuk. 

Score vraag A3: practicum is moeilijk. 

Score vraag A4: het voorbereiden van een experiment is leuk. 

Score vraag AS: het uitvoeren van een experiment is leuk. 

Score vraag A6: het evalueren van een experiment is leuk. 

toelichting 
Score vraag V1: hypothese stellen 

Score vraag V2: onderzoeksvraag formuleren 

Score vraag V3: experiment ontwerpen 
Score vraag V4: apparatuur opstellen en aansluiten 

Score vraag V5: metingen doen 

Score vraag V6: metingen opslaan in tabellen en grafieken 

Score vraag V7: relaties halen uit metingen 

BIJLAGE 4 

Score vraag V8: nagaan of de resultaten in overeenstemming zijn met hypothese 

Score vraag V9: conclusies trekken. 
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NAAM: LEEFTIJD: KLAS: JONGEN/MEISJE: 

Heb je al eens practicum gedaan? Ja/Nee. 
Geef een schatting hoe vaak en in welke klas je practicum gedaan hebt. 

Klas 2 3 4 5 6 

Aantal keren 

De volgende vragen moet je beantwoorden door een hokje zwart te maken. Cijfer 1 betekent dat je 
het met de stelling helemaal eens bent, cijfer 5 helemaal oneens. 

1 2 3 4 5 

Natuurkunde is een moeilijk vak 0 0 0 0 0 

Natuurkunde practicum doen is leuk 0 0 0 0 0 

Practicum is moeilijk 0 0 0 0 0 

Het voorbereiden van een experiment is leuk. 0 0 0 0 0 

Het uitvoeren van een experiment is leuk. 0 0 0 0 0 

Het evalueren van een experiment is leuk. 0 0 0 0 0 

Geef van de volgende onderdelen aan of je ze gemakkelijk of moeilijk vindt. Cijfer 1 betekent heel ge-
makkelijk, cijfer 5 heel moeilijk. 

2 3 4 5 

Hypothese stellen. 0 0 0 0 0 

Onderzoeksvraag formuleren. 0 0 0 0 0 

Experiment ontwerpen. 0 0 0 0 0 

Apparatuur opstellen en aansluiten. 0 0 0 0 0 

Metingen doen. 0 0 0 0 0 

Metingen opslaan in tabellen en grafieken. 0 0 0 0 0 

Relaties halen uit de metingen. 0 0 0 0 0 

Nagaan of de resultaten in overeenstemming 
zijn met de hypothese. 0 0 0 0 0 

Conclusies trekken. 0 0 0 0 0 

-54-



BIJLAGE4 

00116319007 10306060603 324323 444333423 
00216319006 10308030504 212112 232212222 
00316318007 10004050603 433433 212344 
00416318009 10202030403 444423 424221324 
00516318008 10004050603 543424 222435 
00616318005 10308081503 112114 334211432 
00716317108 10204050603 325524 544211324 
00816318107 10308060604 433211 335212322 
00916318106 10506040303 223322 223222434 
01016318106 10204050503 125524 544211314 
01116319106 10203030503 234333 545111553 
01216318106 10203030503 134332 545212534 
01316319007 10305040503 333323 232112434 
01416318007 10303030503 425323 445322444 
01516318007 10303030503 424312 334212333 
01616318008 10203050403 324425 332112313 
01716318106 10505060806 234323 333311233 
01816319106 10504060906 233334 333211333 
01916319107 10510030406 314213 334212333 
02016318007 10205 06 214323 332222323 
02116317009 10208060706 434324 333211112 
02216318006 10208060706 224322 333211333 
02316319106 10510030406 223335 325342334 
02416318106 10510030406 343555 335221313 
025163180 10204040303 134331 334111222 
02616317008 10203020503 253525 344222445 
02716318008 10203050403 452544 211234 
028163180 10202020202 123332 223222555 
02916319004 10503030403 114323 333111322 
03016320007 10503030403 334323 333111322 
03116317008 10504080705 414212 222112222 
03216317006 10508020206 224323 334222323 
03316317008 10508020205 324333 333333333 
034163171 10306020303 123213 223221323 
035163181 10306020305 124213 423222323 
03616318006 10504020203 113414 435211435 
03716318007 10504020203 234224 444221434 
03816318007 10303030303 234222 223111322 
03915316107 112120807 231433 33 422454 
04015318004 110121512 122222 334422323 
04115317004 112200610 132323 333322433 
04215316106 114161008 432214 33 311412 
04315316006 105100307 334424 223212323 
04415317006 105100207 344414 223211333 
04515316104 108100308 122235 352531425 
04615316004 115250715 113514 352122423 
04715317008 105100207 524523 433112445 
04815317007 105050207 433432 424411223 
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04915318005 102040708 133333 434222333 
05015316109 114161008 423334 2234 3 
05115317006 110130908 324425 333222413 
05215317006 112130808 324425 333222413 
05315317005 118250512 124515 442111434 
05415316106 115100507 233334 122434 
05515316104 115100507 233324 122434 
05615317107 108100308 142425 342521525 
05715316005 114160808 132325 344112423 
05815318107 103030604 312114 534111334 
05915316008 110100510 514132 343111433 
06015318104 100000007 414114 224111323 
06115317106 120150410 124314 333223544 
06215318108 105101007 514411 232111223 
06315317006 106060610 123134 111334 
06415316006 120150408 124525 333223424 
06515317106 120150408 333525 134311535 
06615316006 120150408 324525 334223424 
06715317106 120150307 233525 144311535 
06815317007 102000505 432513 3 121434 
06915316007 104000405 322513 433221435 
07015317005 100000405 231313 4 212435 
07115317006 103040611 114214 325212433 
07215316006 115100510 143224 334223434 
07315317004 115100510 142323 434322545 
07415316006 115100510 322313 432111222 
07515317010 115100510 413312 222111322 
07615317107 105150512 434321 225221444 
07715317106 103050512 312514 455211334 
07815318007 1 423223 322242322 
07915316005 110100505 124535 125111434 
08015317005 110100507 132425 421332334 
08115318006 110150510 223223 333212344 
08215317006 110150508 214515 432322432 
08315316007 1 233434 444322444 
08415317007 108080808 332424 444322333 
08515316106 130301015 122424 455322345 
08615316106 130251515 122525 455412545 
08715317006 108070708 323522 344444444 
08814115006 1203005 223423 233114313 
08914116006 1202505 323322 334323443 
09014117106 1081004 332323 234124424 
09114116107 1071503 424523 344122223 
09214117107 1180503 423424 334312323 
09314117107 1070712 332323 223224333 
09414116105 1080711 123212 433123324 
095141 1 1101003 122322 333112323 
096141171 1101003 121322 332112323 
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097141181 1100804 221213 343212445 
09814117107 1090804 331334 445422344 
09914116106 1081203 133433 443523324 
10014115107 1060803 131333 344224524 
10114115106 1051003 132323 244311424 
10214115008 1051003 423524 334222433 
10314117006 1150403 423424 334312323 
104141160 1100805 324114 443112333 
10514115004 1151003 153113 542113521 
10614117005 1010103 313223 344112333 
10714117006 1100602 423424 334222323 
108141 007 1201003 423525 343111223 
10914116008 1060502 434324 324222323 
110141160 1081209 242423 423112333 
11114115008 1101504 433543 243122334 
11214117006 1081704 413112 143223434 
11314117006 1081209 324113 443111344 
11414116106 1151204 222213 333211233 
115141 1151204 242112 423511224 
11614116008 1080505 535323 343111112 
11714116105 1151203 243343 334222413 
118141161 1151204 334443 313221432 
119141160 1071004 323224 333124233 
120141170 1021504 421114 343113343 
121141170 1071004 323113 332111444 
12214115005 1150803 343443 343323434 
123141170 1 434332 334111234 
12414115006 1132504 433145 135222214 
12514116006 1150803 332324 343222334 
12614117004 1201005 325512 233112534 
12713116006 12328 123424 324232333 
12813116007 11515 415213 222222222 
12913115007 10815 515213 333122332 
13013115107 10815 255114 154515511 
13113115106 10815 234414 335444321 
13213115106 10012 225525 313213222 
13313115107 10012 325524 223413222 
13413115105 11512 122215 555312555 
13513114106 11513 434325 445223443 
13613114106 11620 151555 355133444 
13713116007 11520 332324 332223433 
13813114007 12015 222223 233222323 
13913114107 10612 515313 234112324 
14013115107 10610 515313 234111334 
14113115107 10912 244335 544112434 
14213115008 10415 424324 233221123 
14313115006 12334 414213 234122434 
14413114106 10912 153335 545113434 
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14513115007 10515 313213 231114433 
14613115006 12525 323323 333322323 
14713114007 10708 555555 111111111 
14813115106 10804 224232 455124343 
14913115106 10804 223444 335425532 
15013115007 11005 424323 233333334 
15113116007 11008 312113 443114431 
15213116105 1 132524 454444445 
15313116105 1 132515 455423555 
15413114107 11005 313425 333211115 
15513115106 1 253325 435222215 
15613115106 11000 223324 432213233 
15713115106 1 343425 4 5213415 
15813115008 10508 513523 122114413 
15913114006 10508 213111 552213534 
16013115105 11015 432435 414221312 
16113116106 10605 324443 224334434 
16213115008 11005 445515 251112425 
16313114105 11005 4324 222132312 
16413114008 11007 524315 342113555 
16513115008 10808 515313 321122223 
16613115107 10205 433435 244322433 
16713115108 11004 115553 244444444 
16813115007 11005 535513 523113211 
16926417007 10300020513 342254 433212333 
17026417006 10003051015 224314 332211121 
17126417106 10000040610 122324 222111323 
17226419007 10000000316 415113 112111323 
17326418107 10403052020 415112 232112222 
17426417107 10000021104 324524 443311225 
17526417105 10202030812 432323 445311333 
17626418008 10000030804 224525 224311324 
17726417007 10000030807 424515 122111212 
17826419105 10002001517 125312 324121343 
17926418007 10000001209 224534 445321334 
18026418007 10000001010 224523 335221333 
18126418007 10300021010 323322 332211322 
18226418006 10000000511 234333 334311423 
18326417006 10000041010 425423 333211333 
18426417007 10402031005 335543 112211212 
18526418105 10000031020 214323 324211413 
18626417109 10000041020 215213 224111323 
18726417007 10006043618 424421 234111223 
18826418008 10000040716 424322 332111223 
18926418007 10000001515 324423 222111322 
19026418007 10006040714 215223 334411333 
19126418106 10000031220 313212 234211333 
19226419106 10000001020 313313 223411323 
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19326417108 10000031215 314313 233211123 
19426417009 10000001010 414112 222111222 
19526417106 10000000419 214411 543111324 
19626418007 11203001604 214412 433211432 
19726418008 11212001604 212412 422311433 
19826418008 10000001010 325422 223211322 
19926417008 10000001510 323434 334222231 
20026418007 10502001407 425322 324321243 
20126419106 10302020611 122524 554312534 
20226417008 10000011811 224214 554211123 
20326418006 10000102004 225222 222211311 
20426417008 10000031202 314413 234211323 
20526417008 10002061605 321112 223211212 
20626418008 10000101212 214414 234222432 
20726418009 10000010607 314441 221234121 
20826418108 11003011515 212322 545421323 
20926418009 10000051515 525323 222111111 
21026418009 10000001005 533312 342111113 
21126417108 11510021015 223422 444222313 
21226419006 10510031010 225531 322311112 
21324415105 1081001 123425 445211323 
21424415006 1050402 424314 343221323 
21524415008 1030702 425223 322122335 
21624415105 1081001 123425 445211322 
21724415107 1040501 313413 345113534 
21824417008 1001002 243 43 433123415 
21924416006 1000002 132222 444212322 
22024416108 1040502 224423 443321322 
22124415008 1101005 224523 434211333 
22224416009 1060402 424312 232211222 
22324416106 1050503 212313 333223333 
22424415008 1101005 422332 432332433 
22524416006 1000001 333422 234115522 
22624415006 1040302 213312 432111334 
22724415008 1352001 214112 345312454 
22824415107 1402004 113322 335411312 
22924416005 1040202 314212 424112323 
23024415106 1020600 223424 424122332 
23124415008 1030502 433411 332111112 
23224415008 1030602 212212 332223434 
23324416007 1030601 422412 334322434 
23424416009 1050702 543434 334112322 
23524416107 1050601 214512 254231444 
23624416108 1050601 424312 223213424 
23724415007 1040601 315313 334111223 
23824416006 1000201 314213 221111312 
23924415008 1040601 423424 222112213 
24024416007 1051001 421314 443223414 
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24124415105 1101001 313323 334222423 
24224416106 1101001 314212 223211324 
24324416106 1040601 324325 334422222 
24424416106 1040601 122413 324524424 
24524416105 1031001 133324 434322443 
24624415106 1040601 123313 433212445 
24724416007 1000803 435341 332111313 
24824416008 1040602 414311 334211323 
24924417007 1052003 524525 442112312 
25034116004 1000300 142435 452321553 
25134116005 1040400 433333 323342222 
25234118006 
25334116006 1030500 322525 333212233 
25434118007 1202002 223213 332211222 
25534116006 1040200 433231 213111423 
25634117006 1102010 315115 331122433 
257341 09 1030200 413423 344211424 
25834116006 1051000 135524 335311213 
25934116007 1101002 234515 324211333 
26034115104 1151000 323323 114223213 
26134116003 1052000 132432 333232424 
26234117006 1030402 223112 535121333 
26334118006 1000002 225333 222111122 
26434116006 1030400 424213 433112343 
26534115006 1020300 224525 443211244 
26634115005 1030200 234515 332111355 
26734115006 1000200 213112 322332223 
26834117105 1010200 253555 455322243 
26934117105 1080800 144515 334111212 
27034116005 1020300 323414 333422223 
27134117005 1020300 433434 433222323 
27234117106 1040200 243524 444212323 
27333215007 10001 342212 333112323 
27433214008 10101 353512 333112323 
27533215008 10303 423213 323121222 
276332151 10301 323113 333122422 
277332141 10401 233223 333222333 
27833215007 10303 414111 223111122 
27933215007 10401 215313 434211213 
28033214007 10401 534325 333211113 
28133215007 10401 232423 231222434 
28233214106 10101 133423 333232423 
28333214105 10200 243545 45224534 
28433216108 10302 453555 331132335 
28533215108 10101 351525 345331435 
286332 10101 415312 233212221 
287332 10202 434334 222122233 
28833215105 10202 324435 234323223 
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28933216106 10301 133323 345211324 
29033214008 10301 412324 432422422 
29133215008 10301 422313 422321424 
29233214006 10401 224454 322111212 
29333215008 10101 435113 242123424 
29433214006 10501 222415 335222434 
295332 10301 134415 234132314 
29633215106 10301 124513 312211322 
29733215109 10202 133434 444322323 
29833215009 10201 324422 324222324 
29933214005 10401 224322 334122223 
30033214007 10101 433433 242223323 
30133214005 10401 223215 333334454 
30233116006 10402 221211 135221212 
30333114106 11010 243555 123442523 
30433115106 10102 213323 333121121 
30533114107 10200 324531 333231222 
30633114106 10200 324531 324231323 
30733114105 10200 314512 511451342 
30833114006 10300 214324 323321322 
30933116106 10202 134224 551111322 
31033115006 10200 312413 343224334 
31133115105 10100 324334 434355445 
31233116106 10200 143555 335524523 
313331 0 10301 234313 234122532 
31433116005 10510 214113 221132323 
315331150 10105 224213 243211432 
31633115106 10300 312213 333312311 
31733114006 10100 444225 213111211 
31833114006 10301 324413 343142454 
319331160 10301 223313 342123432 
32035216106 102080101 233415 244325524 
32135216106 102080101 233433 554311113 
32235219006 100000008 425423 342111312 
32335217006 100030102 334345 435411433 
32435216006 101030202 433322 233412222 
32535217008 100030101 445534 445211333 
32635217006 101000102 214322 123123213 
32735218006 100000405 423322 324411111 
32835217006 100000001 233445 232111313 
32935218107 100000104 353333 223211424 
33035218106 100000102 221115 335111355 
33135216106 101010101 323324 434322334 
33235217106 101010101 233524 444323434 
33335217007 100010101 132423 444222324 
33435217105 101020201 234423 444322433 
33535217106 101020201 234424 444322424 
33635217009 101030202 544444 333231323 
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33735216007 100000300 425324 233211212 
33835217107 102020101 241334 333111311 
33935218004 103030810 322312 233222433 
34035218004 100040612 325433 431112434 
34135216106 102020203 233424 434522222 
34235219006 100000204 324324 442211434 
34335217106 101010301 225312 313111234 
34435218106 100010105 223323 323111222 
34535217006 100010001 234424 434222422 
34635217006 100010203 234523 434221233 
34735217008 100020101 334323 322222223 
34835217006 100020101 415314 223111213 
34935217008 100030201 442222 222121412 
35035217106 100030201 242433 443222223 
35135218005 100000003 223315 443211233 
35235218006 100000003 223412 323331434 
35335217006 103040302 224324 234111334 
35435216006 103040302 243535 445211223 
35535217007 100000202 425323 322121212 
35635217106 105020202 313124 323111313 
35735219007 100001010 434332 21323 
35835219008 103040505 434423 2212333 
35935216104 103030302 224224 324214534 
36035216106 101030101 414214 424111224 
36135216105 100030101 342343 424511212 
36235217006 104020301 443434 223322222 
36335218006 102040402 324434 222421322 
36435217104 103030301 234434 444321324 
36535217106 100030202 324522 343212222 
36635216006 100010202 324332 424412323 
36735216007 100020201 344 33 124432114 
36835218005 100000103 123533 335312233 
36935218007 100000101 134522 345511215 
37034216006 1050402 442332 255411333 
37134216006 1050701 325423 343111334 
37234216009 1050701 324323 342111323 
37334216005 1060503 224214 313111211 
37434216006 1060402 215215 323112334 
37534216006 1060503 334424 243532424 
37634216005 1050701 325423 343111334 
37734215106 1130505 235415 314211111 
37834216106 1100503 234424 333412423 
37934215105 1030802 124314 323212423 
38034216106 1010702 124424 233212333 
38134216106 1010802 134323 325211413 
38234216107 1010802 334324 325211313 
38334217008 1070201 532424 333221223 
38434216005 1000002 315313 333112333 
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38534215008 1020801 434323 433322233 
386342 006 1040403 345423 224111333 
38734216009 1020501 413111 222131211 
38834216010 1020501 115531 253111222 
38934216005 1020501 142515 555411224 
39034217005 1050701 415211 434111333 
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Bijlage 5. Tabellen en diagrammen behorende bij 
vaardighedenonderzoek. 

In deze bijlage zijn de belangrijkste resultaten van statistische bewerkingen weergegeven (die bere

kend zijn met behulp van een statistisch verwerkingsprogramma SPSSPC) van de antwoorden op de 
leerlingenenquete (zie hoofdstuk 3 en bijlage 4). Voor de attitudevragen en de vaardigheidsvragen 
zijn de belangrijkste resultaten van statistische bewerkingen: 
1. frequentieverdeling van de antwoorden 
2. gemiddelde score en standaard deviatie 
3. in welke mate zijn de verschillen in gemiddelde score significant 
4. frequentieverdeling, gemiddelde en standaard deviatie per geslacht. 
5. frequentieverdeling, gemiddelde en standaard deviatie per school. 
6. frequentieverdeling, gemiddelde en standaard deviatie per rapportcijfer. 
7. zijn de verschillen tussen jongens en meisjes significant 
8. zijn de verschillen tussen de scholen significant 
9. zijn de verschillen tussen de rapportcijfers significant 
10. treden er onderlinge correlaties op tussen de attitude+ vaardigheidsvragen. 
11.zijn de antwoorden op de attitude en vaardigheidsvragen gecorreleerd met andere variabelen: leef
tijd, rapportcijfer, school en practicumervaring. 

In tabel1 van deze bijlage is de samenstelling van de populatie gespecificeerd. 
In de tabellen 2 tlm 16 is de frequentieverdelingvan de scores op de verschillende vragen, de gemid
delde score en standaard deviatie weergegeven, zowel van de totale populatie als van de deelgroe
pen naar geslacht, school en rapportcijfer. 
Om na te gaan of de gemiddelden van twee groepen significant verschillend zijn, is een t-toets uitge
voerd. De nulhypothese voor deze toets luidt: de variabelen verschillen niet van elkaar. De kans op 
het verwerpen van de nulhypothese wordt positief beïnvloed door het verschil in gemiddelde tussen 
de beide groepen en het aantal waarnemingen, en negatief beïnvloed door de standaard deviatie van 
beide groepen. 
Als de kans, dat een verschil zoals berekend tussen de groepen, wordt aangetroffen terwijl de groe
pen in werkelijkheid gelijk zijn, kleiner is dan 5%, dan wordt de nulhypothese, dat de groepen gelijk 

zijn, verworpen. Dan spreken we van significante verschillen. 
In de tabellen 17 tlm 20 zijn de correlatiecoêfficiênten weergegeven, zoals die door SPSSPC bere
kend zijn. Het programma voert standaard ook een t-toets uit ter toetsing van de nulhypothese dat de 
correlatie-coêfficiênt niet van nul afwijkt. Met één* achter de correlatie-coêfficiênt wordt aangegeven 
dat het significantieniveau kleiner is dan 0.01, met twee •• dat het significantieniveau kleiner is dan 
0.001. 
In tabel 21 zijn de significantiewaarden weergegeven voor de verschillen in gemiddelde score voor de 
hele populatie. 
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Tabel 1. Samenstelling populatie. 

meisjes jongens onbekend totaal 

School1 havo-3 18 24 42 
havo-4 23 15 1 39 
VW0-5 17 32 49 
VW0-6 13 25 38 
totaal 71 96 1 168 

school2 Gym.4 22 15 37 
Gym.6 30 . 14 44 
totaal 52 29 81 

school3 havo-3 19 25 3 47 
havo-4 4 19 23 
VWQ-4 6 15 21 
VW0-5 19 31 50 
totaal 48 90 3 141 

TOTAAL 171 215 4 390 
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Tabel 2 Scores A1. Natuurkunde Is een moellijk vak 

1 2 3 4 5 aantal gem. at.dev 

totaal 70 112 99 88 20 389 2.68 1.16 

meisjes 40 50 37 16 3 146 2.26 1.04 
jongens 29 61 62 69 17 238 2.93 1.15 

achool1 41 36 41 37 13 168 2.67 1.27 
achool2 10 26 21 20 4 81 2.78 1.11 
achool3 19 50 37 31 3 140 2.64 1.04 

cijfer 3 1 . . . . 1 1.00 . 
cijfer 4 8 3 4 1 . 16 1.88 1.02 
cijfer 5 18 12 11 6 . 47 2.11 1.07 
cijfer 6 28 59 39 19 . 145 2.34 0.94 
cijfer 7 5 18 26 27 7 83 3.16 1.05 
cijfer 8 1 12 11 23 9 56 3.48 1.06 
cijfer 9 1 1 3 7 4 16 3.75 1.13 
cijfer 10 1 . . 1 . 2 2.50 2.12 

Verschil in gemiddelde score tussen jongens en meisjes is significant. 

De verschillen In de gemiddelde score per school zijn niet significant. 

Significante verschillen In de gemiddelde score per rapportcijfer zijn met een • aangegeven In onderstaand overzicht. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

cijfer 3 . . . 
cijfer 4 • . . 
cijfer 5 . . . 
cijfer 6 . • • 
cijfer 7 . . . . . 
cijfer 8 . . . . 
cijfer 9 . . . . . 
cijfer 10 
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frequentie 
200.------------------------------------------; 

I ~ melaJee ESSl Jongene CJ totaal I 
160 

score 

Diagram 1.1 Score A1 opgesplitst naar geslacht. 

frequentie 
100.------------------------------------------, 

( ~ echool 1 ~ tchool 2 D echool a I 
80 

80 

score 

Diagram 1.2 Score A 1 opgesplitst naar school. 

gemiddelde acore 
6T-------------------------------------------~ 

4 

3 

2 

3 4 6 8 7 8 10 
cijfer 

Diagram 1.3 Gemiddelde score vraag A 1 als functie van rapportcijfer 
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Tabel 3 Scores A2. Natuurkunde practicum doen is leuk. 

1 2 3 4 5 aantal gem. at.dev 

totaal 81 155 103 37 13 389 2.35 1.02 

meisjes 28 53 44 13 8 146 2.45 1.07 
jongens 51 102 57 23 5 238 2.28 0.98 

achool1 30 65 51 14 8 168 2.43 1.03 
achool2 29 40 9 3 . 81 1.93 0.77 
achool3 22 50 43 20 5 140 2.54 1.03 

cijfer 3 . . 1 . . 1 3.00 . 
cijfer 4 3 7 3 2 1 16 2.44 1.15 
cijfer 5 9 17 14 6 1 47 2.43 1.02 
cijfer 6 26 65 38 13 3 145 2.32 0.94 
cijfer 7 20 26 28 6 3 83 2.35 1.04 
cijfer 8 15 22 9 5 5 56 2.34 1.23 
cijfer 9 5 5 3 3 . 16 2.25 1.13 
cijfer 10 2 . . . . 2 1.00 0.00 

Verschil in gemiddelde score tussen jongens en meisjes is niet significant. 

Verschillen in gemiddelde score van school 2 met school 1 en 3 zijn significant. 

Geen significante verschillen in gemiddelde score als de populatie wordt ingedeeld per rapportcijfer. 
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frequentie 
200~----------------------------------------~ 

score 

Diagram 2.1 Score A2 opgesplitst naar geslacht. 

frequentie 
100~----------------------------------------~ 

80 

BO 

40 

20 

I ~ echoot 1 ~ eetloot 2 D echoot a I 

2 3 

score 

Diagram 2.2 Score A2 opgesplitst naar school. 

gemiddelde ecore 

15 

6~------------------------------------------~ 

3+----, 

2 

1. 

3 6 B 7 8 10 
cijfer 

Diagram 2.3 Gemiddelde score vraag A2 als functie van rapportcijfer 
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Tabel 4 Scores A3. Practicum is moeilijk. 

1 2 3 4 5 aantal gem. at.dev 

totaal 14 65 120 137 53 389 3.39 1.04 

meisjes 9 26 54 44 13 146 3.18 1.03 
jongens 5 38 6S 91 39 238 3.51 1.01 

achool1 8 3S S7 S1 17 168 3.20 1.04 
achool2 2 12 20 32 1S 81 3.57 1.04 
achool3 4 18 43 54 21 140 3.50 0.99 

cijfer 3 . 1 . . . 1 2.00 . 
cijfer 4 . 6 4 4 2 16 3.13 1.09 
cijfer 5 1 11 17 14 4 47 3.19 0.97 
cijfer 6 3 21 ss S1 1S 14S 3.37 0.93 
cijfer 7 s 14 17 28 19 83 3.S1 1.19 
cijfer 8 2 9 13 23 9 56 3.50 1.06 
cijfer 9 . . 6 8 2 16 3.7S 0.68 
cijfer 10 . . 1 . 1 2 4.00 1.41 

Verschil in gemiddelde score tussen jongens en meisjes is significant. 

Verschillen in gemiddelde score van school1 met school 2 en 3 zijn significant. 

Geen significante verschillen In gemiddelde score als de populatie wordt ingedeeld per rapportcijfer. 
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frequentie 
200.-~------------------------------------~ 

l ~ mtltltl ~ Jongene D totul I 
150 

score 

Diagram 3.1 Score A3 opgesplitst naar geslacht. 

frequentie 
100~~--------------------------------------~ 

I ~ tellooi 1 ~ tellooi 2 D achooi a I 
80 

eo 

score 

Diagram 3.2 Score A3 opgesplitst naar school. 

gemiddelde ecore 
5T-------------------------------------------~ 

3 

2 +------l 

3 5 e 7 8 9 10 
cijfer 

Diagram 3.3 Gemiddelde score vraag A3 als functie van rapportcijfer 
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Tabel 5 Scores A4. Het voorbereiden van een experiment Is leuk. 

1 2 3 4 5 aantal gem. at.dev 

totaal 32 56 129 98 72 387 3.32 1.17 

meisjes 7 19 53 36 31 146 3.45 1.11 
jongens 24 37 74 60 41 236 3.24 1.21 

achool1 17 26 57 34 34 168 3.25 1.23 
achool2 5 12 29 23 11 80 3.29 1.08 
achool3 10 18 43 41 27 139 3.41 1.15 

cijfer 3 . . . 1 . 1 4.00 . 
cijfer 4 2 3 6 3 2 16 3.00 1.21 
cijfer 5 2 7 16 11 11 47 3.47 1.14 
cijfer 6 11 20 46 42 26 145 3.36 1.15 
cijfer 7 6 13 29 17 17 82 3.32 1.19 
cijfer 8 4 6 16 14 15 55 3.55 1.21 
cijfer 9 2 1 6 7 . 16 3.13 1.02 
cijfer 10 . . 1 . 1 2 4.00 1.41 

Verschil in gemiddelde score tussen jongens en meisjes is niet significant. 

De verschillen In de gemiddelde score per school zijn niet significant. 

Geen significante verschillen In gemiddelde score als de populatie wordt ingedeeld per rapportcijfer . 
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frequentie 
200.-~---------------------------------------; 

[ ~ meiaJu !:.'§'!Jongen a D totaal I 
1150 

score 

Diagram 4.1 Score A4 opgesplitst naar geslacht. 

frequentie 
100.------------------------------------------; 

I ~ achooi 1 !:.'§'! achooi 2 D achooi a I 
80 

eo 

score 

Diagram 4.2 Score A4 opgesplitst naar school. 

gemiddelde eçore 
6~------------------------------------------· 

4-t------, 

3 

2 

1 

s 6 6 7 8 10 
cijfer 

Diagram 4.3 Gemiddelde score vraag A4 als functie van rapportcijfer 
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Tabel 6 Scores AS. Het uitvoeren van een experiment is leuk. 

1 2 3 4 5 aantal gem. at.dev 

totaal 136 163 62 17 10 388 1.97 0.96 

meisjes 44 62 26 6 7 145 2.10 1.04 
Jongens 89 100 35 11 3 238 1.90 0.90 

achool1 52 76 27 8 4 167 2.02 0.94 
achool2 37 33 6 4 1 81 1.75 0.89 
achool3 47 54 29 5 5 140 2.05 1.01 

cijfer 3 . . 1 . . 1 3.00 . 
cijfer 4 5 7 4 16 1.94 0.77 
cijfer 5 20 13 8 4 1 46 1.98 1.09 
cijfer 6 44 70 21 5 5 145 2.01 0.95 
cijfer 7 28 36 15 2 2 83 1.96 0.92 
cijfer 8 20 26 5 3 2 56 1.95 1.00 
cijfer 9 5 6 3 2 . 16 2.13 1.02 
cijfer 10 1 . 1 . . 2 2.00 1.41 

I 

Verschil in gemiddelde score tussen jongens en meisjes is significant. 

Verschillen In gemiddelde score van school 2 met school 1 en 3 zijn significant. 

Geen significante verschillen In gemiddelde score als de populatie wordt ingedeeld per rapportcijfer. 
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frequentie 
200~~---------------------------------------; 

~ meiaJu ~ Jonge na D 101111 

160 

score 

Diagram S. 1 Score AS opgesplitst naar geslacht. 

frequentie 
100.------------------------------------------; 

! l!'2Zl achooi 1 ~ achooi 2 D achooi a I 
80 

80 

40 

20 

score 

Diagram S.2 Score AS opgesplitst naar school. 

gemiddelde ecore 6T-------------------------------------------. 

3-t-----, 

2 

1 

s 4 8 7 8 9 10 
cijfer 

Diagram 5.3 Gemiddelde score vraag AS als functie van rapportcijfer 
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Tabel 7 Scores A6. Het evalueren van een experiment Is leuk. 

1 2 3 4 5 aantal gem. at.dev 

totaal 20 71 132 96 69 388 3.32 1.12 

meisjes 6 18 46 42 33 145 3.54 1.10 
Jongens 14 51 85 53 35 238 3.18 1.11 

school1 5 22 60 45 35 167 3.50 1.06 
school2 7 28 25 15 6 81 2.81 1.07 
school3 8 21 47 36 28 140 3.39 1.14 

cijfer 3 . 1 . . . 1 2.00 . 
cijfer 4 . 3 6 5 2 16 3.38 0.96 
cijfer 5 1 5 15 8 17 46 3.76 1.14 

cijfer 6 6 24 38 45 32 145 3.50 1.14 
cijfer 7 6 13 38 16 10 83 3.13 1.06 
cijfer 8 3 14 19 13 7 56 3.13 1.10 
cijfer 9 2 4 5 5 . 16 2.81 1.05 
cijfer 10 1 1 . . . 2 1.50 0.71 

Verschil in gemiddelde score tussen jongens en meisjes is significant. 

Verschillen In gemiddelde score van school 2 met school 1 en 3 zijn significant. 

Significante verschillen in de gemiddelde score per rapportcijfer zijn met een • aangegeven in onderstaand overzir-ft, 

3 4 5 6 7 8 9 10 

cijfer 3 
cijfer 4 . 
cijfer 5 . . . . 
cijfer 6 . . . . 
cijfer 7 . . . 
cijfer 8 . . . 
cijfer 9 . . 
cijfer 10 . . . . • 
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frequentie 
200.------------------------------------------; 

[ r2ZI malalti ~ Jonge na D totaal ~ 
160 

score 

Diagram 6.1 Score A6 opgesplitst naar geslacht. 

frequentie 
100.------------------------------------------. 

I r2Ziachool 1 ~ achooi 2 D achooi a ~ 
80 

score 

Diagram 6.2 Score A6 opgesplitst naar school. 

gemiddelde acore 
6.-------------------------------------------~ 

3 

2 +------i 

3 4 6 8 7 8 10 

cijfer 

Diagram 6.3 Gemiddelde score vraag A6 als functie van rapportcijfer 
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Tabel 8 Scores V1. Hypothese stellen. 

1 2 3 4 5 aantal gem. at.dev 

totaal 16 88 165 90 20 379 3.03 0.92 

meisjes 5 28 58 37 14 142 3.19 0.98 
jongens 11 57 106 52 6 232 2.94 0.87 

achool1 8 33 72 37 11 161 3.06 0.95 
achooi 2 3 24 29 21 4 81 2.99 0.96 
achool3 5 31 64 32 5 137 3.01 0.87 

cijfer 3 . . 1 . . 1 3.00 . 
cijfer 4 1 3 6 4 1 15 3.07 1.03 
cijfer 5 1 3 19 20 3 46 3.46 0.81 
cijfer 6 7 30 64 32 10 143 3.06 0.96 
cijfer 7 6 21 34 17 3 81 2.88 0.95 

cijfer 8 1 16 22 11 3 53 2.98 0.91 
cijfer 9 . 6 7 2 . 15 2.73 0.70 

cijfer 10 . 2 . . . 2 2.00 0.00 

Verschil in gemiddelde score tussen jongens en meisjes is significant. 

De verschillen In de gemiddelde score per school zijn niet significant. 

Significante verschillen In gemiddelde score tussen groep met rapportcijfer 5 en de groepen met rapportcijfer 6, 7, 8, 
9, en 10. 
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freQuentie 

score 

Diagram 7.1 Score V1 opgesplitst naar geslacht. 

100 jfreQuentle 

80 

l Ez::::lechool 1 ~ achooi 2 D eollool a I 

ISO j 
-40 

20 

score 

Diagram 7.2 Score V1 opgesplitst naar school. 

gemiddelde acore 6.-------------------------------------------, 

s+----r---1 

2 

1 

3 6 e 1 8 9 10 

cijfer 

Diagram 7.3 Gemiddelde score vraag V1 als functie van rapportcijfer 
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Tabel 9 Scores V2. Onderzoeksvraag formuleren. 

1 2 3 4 5 aantal gem. at.dev 

totaal 14 92 161 87 23 377 3.03 0.93 

meisjes 8 30 51 38 15 142 3.15 1.05 
Jongens 6 60 108 48 8 230 2.97 0.85 

achool1 4 30 71 40 13 158 3.18 0.92 
achool2 2 25 35 16 3 81 2.91 0.87 
achool3 8 37 55 31 7 138 2.94 0.96 

cijfer 3 . . 1 . . 1 3.00 . 
ciJfer 4 1 2 7 2 3 15 3.27 1.16 
ciJfer 5 3 10 17 11 5 46 3.11 1.08 
ciJfer 6 6 34 62 30 10 142 3.03 0.95 
cijfer 7 3 17 37 21 2 80 3.03 0.86 
ciJfer 8 . 15 22 14 2 53 3.06 0.84 
cijfer 9 . 7 4 4 . 15 2.80 0.86 
cijfer 10 . 1 . . 1 2 3.50 2.12 

Verschil in gemiddelde score tussen jongens en meisjes is niet significant. 

Verschillen in gemiddelde score van school 1 met school 2 en 3 zijn significant. 

Geen significante verschillen in gemiddelde score als de populatie wordt ingedeeld per rapportcijfer. 
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frequentie 
200~-----------------------------------------, 

!2Zl meisjes ~jongens D totaal 

160 

score 

Diagram 8.1 Score V2 opgesplitst naar geslacht. 

frequentie 
100~-----------------------------------------. 

80 
~noot 1 E:§: •cl'lool 2 D actlooi al 

score 

Diagram 8.2 Score V2 opgesplitst naar school. 

gemiddelde ecore 
61 

3+-~r---r---r---,---~-, 
1----i 

2 

1 

s 6 6 7 8 9 

cijfer 
10 

Diagram 8.3 Gemiddelde score vraag V2 als functie van rapportcijfer 
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Tabel10 Scores V3. Experiment ontwerpen. 

1 2 3 4 5 aantal gem. at.dev 

totaal 14 71 126 113 53 3n 3.32 1.05 

meisjes 3 9 42 53 34 141 3.75 0.96 
jongens 11 61 82 58 19 231 3.06 1.02 

achool1 5 24 54 49 25 157 3.41 1.03 
achool2 2 24 17 29 9 81 3.23 1.08 
achooi 3 7 23 55 35 19 139 3.26 1.05 

cijfer 3 . . 1 . . 1 3.00 . 
cijfer 4 1 4 4 6 . 15 3.00 1.00 
cijfer 5 3 3 11 19 10 46 3.65 1.10 
cijfer 6 3 18 53 39 29 142 3.52 1.02 
cijfer 7 3 17 23 26 10 79 3.29 1.06 
cijfer 8 3 18 16 13 4 54 2.94 1.05 
cijfer 9 1 6 2 6 . 15 2.87 1.06 
cijfer 10 . 1 1 . . 2 2.50 0.71 

Verschil in gemiddelde score tussen jongens en meisjes is significant. 

De verschillen in de gemiddelde score per school zijn niet significant. 

Significante verschillen In de gemiddelde score per rapportcijfer zijn met een • aangegeven In onderstaand overzicht. 

' 
3 4 5 6 7 8 9 10 

cijfer 3 
cijfer 4 
cijfer 5 . . . 
cijfer 6 . . 
cijfer 7 
cijfer 8 
cijfer 9 . . 
cijfer 10 . . 
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frequentie 
200~-----------------------------------------; 

l ~ melel•• ESSI1ongene D totul I 
160 

score 

Diagram 9.1 Score V3 opgesplitst naar geslacht. 

frequentie 
100~-----------------------------------------, 

[ ~ IChOOI , ESS!echool 2 D IC hooi a I 
80] 
80 

score 

Diagram 9.2 Score V3 opgesplitst naar school. 

6 
gemiddelde ecore 

3 

2 
I 

0 I 

s 6 7 8 9 10 
cijfer 

Diagram 9.3 Gemiddelde score vraag V3 als functie van rapportcijfer 
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Tabel11 Scores V4. Apparatuur opstellen en aansluiten. 

1 2 3 4 5 aantal gem. at.dev 

totaal 135 149 63 30 11 388 2.05 1.04 

meisjes 36 57 29 16 8 146 2.34 1.13 
jongens 97 90 34 14 2 237 1.88 0.92 

achooi 1 59 67 25 12 5 168 2.03 1.03 
achool2 27 34 14 5 1 81 2.00 0.93 
achool3 49 48 24 13 5 139 2.12 1.10 

cijfer 3 . 1 . . . 1 2.00 . 
cijfer 4 7 3 4 1 1 16 2.13 1.26 
cijfer 5 16 13 12 5 1 47 2.19 1.10 
cijfer 6 40 60 26 14 5 145 2.20 1.06 
cijfer 7 28 33 11 7 3 82 2.07 1.07 
cijfer 8 21 23 9 3 . 56 1.89 0.87 
cijfer 9 7 8 1 . . 16 1.63 0.62 
cijfer 10 2 . . . . 2 1.00 0.00 

Verschil in gemidde,de score tussen jongens en meisjes is significant. 

De verschillen In de gemiddelde score per school zijn niet significant. 

Significante verschillen in gemiddelde score tussen groep met rapportcijfer 6 en de groepen met rapportcijfer 9. 
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frequentie 
200.-----------------------------------------~ 

[ E::iZJ meleJe• ~ Jongene D totaal I 
150 

100 

50 

score 

Diagram 10.1 Score V4 opgesplitst naar geslacht. 

frequentie 
100.-~--------------------------------------~ 

I E::iZJ IChOOI 1 ~ lellooi 2 D ICIIOOI a I 
80 

score 

Diagram 10.2 Score V4 opgesplitst naar school. 

gemiddelde acore 6.-------------------------------------------, 

3 

3 6 6 7 8 9 10 
cijfer 

Diagram 10.3 Gemiddelde score vraag V 4 als functie van 
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Tabel12 Scores VS. Metingen doen. 

1 2 3 4 5 aantal gem. at.dev 

totaal 211 140 27 9 2 389 1.59 0.76 

meisjes 74 55 10 5 2 146 1.67 0.86 
jongens 134 84 16 4 238 1.54 0.70 

achool1 84 69 9 6 . 168 1.63 0.75 
achool2 57 21 3 . . 81 1.33 0.55 
achool3 70 50 15 3 2 140 1.69 0.86 

cijfer 3 . . 1 . . 1 3.00 . 
cijfer 4 6 9 1 . . 16 1.69 0.60 
cijfer 5 23 16 4 2 2 47 1.81 1.06 
cijfer 6 83 49 8 5 . 145 1.55 0.75 
cijfer 7 48 29 5 1 . 83 1.51 0.67 
cijfer 8 28 23 4 1 . 56 1.61 0.71 
cijfer 9 9 4 3 . 16 1.63 0.81 
cijfer 10 2 . . . . 2 1.00 0.00 

Verschil in gemiddelde score tussen jongens en meisjes is niet significant. 

Verschillen in gemiddelde score van school 2 met school 1 en 3 zijn significant. 

Significante verschillen in gemiddelde score tussen groep met rapporteijler 5 en de groepen met rapporteijler 6, en 
7. 
Significante verschillen in gemiddelde score tussen groep met rapporteijler 3 en de groep met rapportcijfer 10. 
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frequentie 
260.--------------------------------------------; 

I EZ2:I meleJ.. ~ Jongene D totaal I 
200 

160 

100 

50 

score 

Diagram 1 1.1 Score VS opgesplitst naar geslacht. 

frequentie 
100,-------------------------------------------~ 

I EZ2:I echool , ~ echool 2 D echool a I 
80 

eo 

20 

score 

Diagram 1 1 .2 Score VS opgesplitst naar school. 

gemiddelde acore 6.---------------------------------------------, 

3+-----, 

2 

1 

3 6 6 7 8 9 10 
cijfer 

Diagram 1 1 .3 Gemiddelde score vraag VS als functie van 
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Tabel13 Scores V6. Metingen opslaan in tabellen en grafieken. 

1 2 3 4 5 aantal gem. at.dev 

totaal 176 147 40 21 5 389 1.80 0.92 

meisjes 62 50 18 12 4 146 1.95 1.06 
jongens 112 94 22 9 1 238 1.71 0.82 

achool1 52 73 27 14 2 168 2.05 0.96 

achooi2 52 20 6 2 1 81 1.52 0.84 
achool3 72 54 7 5 2 140 1.65 0.85 

cijfer 3 . 1 . . . 1 2.00 . 
cijfer 4 5 8 2 1 . 16 1.94 0.85 
cijfer 5 18 21 4 3 1 47 1.89 0.96 
cijfer 6 66 50 17 9 3 145 1.85 1.00 
cijfer 7 42 28 8 4 1 83 1.72 0.91 

cijfer 8 25 23 6 2 . 56 1.73 0.80 
cijfer 9 11 3 , , . 16 1.50 0.89 
cijfer 10 2 . . . 2 1.00 0.00 

Verschil in gemiddelde score tussen jongens en meisjes is significant. 

Verschillen in gemiddelde score van school 1 met school 2 en 3 zijn significant. 

Geen significante verschillen in gemiddelde score als de populatie wordt ingedeeld per rapportcijfer. .. 
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200.-------------------------------------------. 

I ~ me11111 ~ Jongen• D totul I 

Diagram 12.1 Score V6 opgesplitst naar geslacht. 

frequentie 
100~------------------------------------------. 

I ~ IChool , ~ IChool 2 D IC hOOI a I 
80 

score 

Diagram 12.2 Score V6 opgesplitst naar school. 

gemiddelde ecore 6.-------------------------------------------, 

3 

1 

3 6 8 7 8 10 
cijfer 

Diagram 12.3 Gemiddelde score vraag V6 als functie van 
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Tabel14 Scores V7. Relaties halen uit metingen. 

1 2 3 4 5 aantal gem. at.dev 

totaal 21 81 150 109 28 389 3.11 0.99 

meisjes 5 23 59 40 19 146 3.31 1.00 
jongens 16 55 90 68 9 238 3.00 0.97 

achool1 5 22 63 60 18 168 3.38 0.95 
achool2 8 14 39 17 3 81 2.91 0.96 
achool3 8 45 48 32 7 140 2.89 0.99 

cijfer 3 . . . 1 . 1 4.00 . 
cijfer 4 . 1 4 6 5 16 3.94 0.93 
cijfer 5 . 11 18 15 3 47 3.21 0.88 
cijfer 6 7 28 58 39 13 145 3.16 1.00 
cijfer 7 5 19 35 20 4 83 2.99 0.96 
cijfer 8 5 12 18 20 1 56 3.00 1.01 
cijfer 9 4 3 7 2 . 16 2.44 1.03 
cijfer 10 . 1 1 . . 2 2.50 0.71 

Verschil in gemiddelde score tussen jongens en meisjes is significant. 

Verschillen in gemiddelde score van school 1 met school 2 en 3 zijn significant. 

Significante verschillen in de gemiddelde score per rapportcijfer zijn met een • aangegeven in onderstaand overzicht. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

cijfer 3 
cijfer 4 . . . . . 
cijfer 5 . . 
cijfer 6 . . 

I cijfer 7 . . 
cijfer 8 . . 
cijfer 9 . . . . 
cijfer 10 . 
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frequentie 
200;------------------------------------------, 

160 

100 

60 

[ ~ meiaJu ~ Jongene D totell I 

2 3 
score 

4 I 

Diagram 13.1 Score V7 opgesplitst naar geslacht. 

frequentie 
100~----------------------------------------~ 

I ~ achooi 1 ~ achooi 2 D achooi a I 
80 

score 

Diagram 13.2 Score V7 opgesplitst naar school. 

gemiddelde acore 
6~------------------------------------------~ 

3 

2 

s 6 6 7 8 9 10 
cijfer 

Diagram 13.3 Gemiddelde score vraag V7 als functie van 
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Tabel15 Scores VS. Nagaan of resyltaten overeenstemmen met hupothese. 

1 2 3 4 5 aantal gem. at.dev 

totaal 66 151 126 33 12 388 2.42 0.97 

meisjes 23 61 38 18 5 145 2.46 1.01 
Jongens 42 87 87 15 7 238 2.40 0.95 

achool1 20 53 65 23 6 167 2.65 0.98 
achool2 17 37 21 5 1 81 2.21 0.89 
achool3 29 61 40 5 5 140 2.26 0.95 

cijfer 3 . 1 . . . 1 2.00 . 
cijfer 4 1 7 6 1 1 16 2.63 0.96 
cijfer 5 7 14 16 6 4 47 2.70 1.14 
cijfer 6 26 53 50 13 3 145 2.41 0.95 
cijfer 7 18 31 26 7 1 83 2.30 0.95 
cijfer 8 9 24 18 3 2 56 2.38 0.95 
cijfer 9 4 11 . . . 15 1.73 0.46 
cijfer 10 . 2 . . . 2 2.00 0.00 

Verschil in gemiddelde score tussen jongens en meisjes is niet significant. 

Verschillen In gemiddelde score van school 1 met school 2 en 3 zijn significant. 

Significante verschillen in de gemiddelde score per rapportcijfer zijn met een • aangegeven In onderstaand overzicht. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

cijfer 3 
cijfer 4 . 
cijfer 5 . . 
cijfer 6 • 
cijfer 7 . . 
cijfer 8 . 
cijfer 9 . . . . . 
cijfer 10 
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frequentie 
200~----------------------------------------~ 

[ EZZ:I melel.. ~ Jonaene D totaal I 
160 

100 

60 

score 

Diagram 14.1 Score va opgesplitst naar geslacht. 

frequentie 
100~-----------------------------------------. 

J EZZ:Iechool 1 ~echoot 2 D eetlooi a I 
80 

score 

Diagram 14.2 Score VB opgesplitst naar school. 

gemiddelde acore 
6~------------------------------------------~ 

3 

2+-----i 

1 

s 6 e 7 8 9 10 
cijfer 

Diagram 14.3 Gemiddelde score vraag va als functie van 
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Tabel16 Scores V9. Conclusies trekken. 

1 2 3 4 5 aantal gem. st.dev 

totaal 20 n 1S6 103 33 289 3.13 1.00 

meisjes 6 24 S4 43 19 146 3.31 1.03 
jongens 13 53 101 57 14 238 3.03 0.96 

school1 6 23 61 55 23 168 3.39 1.00 
achool2 5 23 55 14 4 81 2.86 0.95 
school3 9 31 60 34 6 140 2.98 0.95 

ciJfer 3 . . . 1 . 1 4.00 . 
cijfer 4 1 1 7 s 2 16 3.38 1.03 
cijfer 5 1 8 23 9 6 47 3.23 0.96 
ciJfer 6 8 26 ss 47 9 145 3.16 0.98 
cijfer 7 5 20 29 24 5 83 3.05 1.01 
ciJfer 8 1 10 26 10 9 56 3.29 1.00 
cijfer 9 3 4 6 3 . 16 2.56 1.03 

cijfer 10 . . 2 . 0 2 2.00 0.00 

Verschil in gemiddelde score tussen jongens en meisjes is significant. 

Verschillen in gemiddelde score van school 1 met school 2 en 3 zijn significant. 

Significante verschillen in gemiddelde score tussen groep met rapportcijfer 9 en de groepen met rapportcijfer 4, 5, 6, 
7, en 8. 
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frequentie 
200.------------------------------------------; 

score 

Diagram 15.1 Score V9 opgesplitst naar geslacht. 

frequentie 
100~~---------------------------------------. 

80 

IIZZlechool 1 ~ ICIIOOI 2 CJ ICIIOOI a I 

score 

Diagram 15.2 Score V9 opgesplitst naar school. 

gemiddelde acore 
6~------------------------------------------~ 

3 

2 

3 8 7 8 10 
cijfer 

Diagram 15.3 Gemiddelde score vraag V9 als functie van 
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Tabel17. Correlatiecoëfficiënten scores attitudevragen onderling. 

A1 A2 A3 A4 AS A6 

A1 . ·0.06 0.22 •• .0.07 •0.03 .0.14 • 
A2 .0.06 . .().22 •• 0.27 •• 0.47 •• 0.30 •• 
A3 0.22 •• ·0.22 •• . 0.06 ·O.OS .0.08 
A4 .0.07 0.27 •• 0.06 . 0.33 •• 0.28 •• 

AS .0.03 0.47 •• -o.os 0.33 •• . 0.17 •• 
A6 .0.14. 0.30 •• .().08 0.28 •• 0.17 •• . 

Tabel18. Correlatiecoëfficiënten scores attitudevragen met scores vaardigheldsvragen. 

V1 V2 V3 V4 VS V6 V7 V8 V9 

A1 .().25 •• .0.20 •• ·0.25 •• .0.22 •• -o.os ·0.08 .().27 •• .0.17•• ·0.17 •• 

A2 0.10 0.13. 0.17 •• 0.15. 0.08 0.06 0.10 .0.03 0.12 •• 

A3 ·0.16 •• .().22 •• ·0.12. ·0.21 •• .().14. ·0.16 •• .0.23 •• .0.1S. ·0.20 •• 
A4 0.07 0.14. 0.14. 0.20 •• 0.13. 0.01 0.03 -o.oo 0.16 •• 

AS ·0.01 0,03 0.14. 0.19 •• 0.22 •• 0.08 0.01 .0.04 0.03 
A6 0.12 0.17 •• 0.15. 0.12. 0.05 0.10 0.15. 0.07 0.21 •• 

Tabel19. Correlatiecoëfficiënten scores attitudevragen met scores achtergrondgegevens. 

leeftijd cijfer geslacht pract.ervaring 

A1 .0.04 0.46 •• ·0.01 ·0.11 
A2 -o.o8 ·0.05 0.04 .().12• 
A3 0.07 0.14 • 0.13. .().09 
A4 .0.06 0.02 0.06 .(),03 
AS .0.02 ·0.00 0.01 .(),07 
A6 .0.17 •• ·0.20 •• -o.os 0.03 
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Tabel19. Correlatiecoëfficiënten scores vaardigheidsvragen onderling. 

V1 V2 V3 V4 vs V6 V7 va V9 

V1 . 0.3a •• 0.22 •• 0.13. .0.01 ·0.04 0.10 0.23 •• 0.17 •• 

V2 0.3a •• . 0.26 •• 0.14. .0.01 0.16 • 0.2a •• 0.30 •• 0.33 •• 

V3 0.22 •• 0.26 •• . 0.29 •• 0,01 0.06 0.17 •• 0.17 •• 0.24 •• 

V4 0.13. 0.14. 0.29 •• . 0.30 •• 0.14 • 0.13. 0.07 0.12 
vs .0.01 .().01 0.01 0.30 •• . 0.36 •• 0.1a •• 0.1a •• 0.13. 

V6 .0.04 0.16. 0.06 0.14 • 0.36 •• . 0.3a •• 0.19 •• 0.13. 

V7 0.10 0.28 •• 0.17 •• 0.13. 0.1a .. 0.3a .. . 0.44 •• 0.43 •• 

va 0.23 .. 0.30 •• 0.17 •• 0.07 0.18 •• 0.19 •• 0.44 •• . 0.46 •• 

V9 0.17 •• 0.33 •• 0.24 •• 0.12 0.13. 0.13. 0.43 .. 0.46 .. . 

Tabel 20. Correlatiecoëfficiënten scores vaardigheidevragen met achtergrondgegevevns. 

leehijd cijfer geslacht pract.ervarlng 

V1 0.02 ·0.15 • 0.11 .().03 
V2 -o.os ·0.04 0.08 0.10 
V3 0.00 ·0.17 •• 0.29 .. 0.05 
V4 ·0.00 ·0.13. 0.21 •• 0.05 
vs .0.21 •• ·0.08 0.08 .0.07 
V6 ·0.29 .. ·0.11 0.11 0.01 
V7 ·0.05 ·0.21 .. 0.12 .. 0.17 .. 
va 0.02 ·0.15 • 0.01 0.11 
V9 ·0.02 0.13. 0.13. 0.08 

Tabel 21. Significantieniveau's tussen de gemiddelde scores op de verschillende vragen. 

A1 A2 A3 A4 AS A6 V1 V2 V3 V4 vs V6 V7 va V9 

A1 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
A2 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.34 0 
A3 0 0 . 0.37 0 0.37 0 0 0.23 0 0 0 0 0 0 

A4 0 0 0.37 . 0 0.94 0 0 0.97 0 0 0 0.01 0 0.01 
AS 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0.19 0 0.01 0 0 0 
A6 0 0 0.37 0.94 0 . 0 0 o.a9 0 0 0 0 0 0.01 

V1 0 0 0 0 0 0 . o.a4 0 0 0 0 0.28 0 0.16 
V2 0 0 0 0 0 0 o.a4 . 0 0 0 0 0.31 0 0.21 
V3 0 0 0.23 0.97 0 o.a9 0 0 . 0 0 0 0 0 0 

V4 0 0 0 0 0.19 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 
vs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 
V6 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 

V7 0 0 0 0.01 0 0 0.29 0.31 0 0 0 0 . 0 0.64 

va 0 0.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 
V9 0 0 0 0.01 0 0.01 0.16 0.21 0 0 0 0 0.64 0 . 
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Blok 1. 100 
1.1 Het massamiddelpunt. 100 
1.2 De hefboom. 101 
1.3 Wrijving. 103 
1.4 De valbeweging. 106 
1.5 Valproef van Atwood. 109 
1.6 De slinger. 112 

Blok 2. 115 
2.1 Rechtlijnige beweging. 115 
2.2 Bepaling van de veerconstante en trillingstijd van een massa-veer-systeem. 119 

2.3 Propje schieten. 123 
2.4 Proef van Melde. 123 

2.5 Bepaling van de geluidssnelheid. 128 

Blok 3. 131 

3.1 Bepaling van de lineaire uitzettingscoëfficient. 131 

3.2 De wet van Gay-Lussac. 132 

3.3 De verzadigingsdruk van water. 133 

3.4 Beeldvorming met een lens 134 

3.5 Manneke Pis. 136 

Blok 4. 137 

4.1 Het meten van weerstanden. 137 
4.2 Inwendige weerstand en bronspanning van een niet-ideale spanningsbron. 138 
4.3 De Lorentzkracht. 139 
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1.1 Het massamiddelpunt. (concept) 

In deze proef gaan we het massamiddelpunt bepalen van een willekeurig gevormde kartonnen plaat. 
We nemen daarvoor een plaat met verschillende gaatjes. Als we de plaat ophangen aan een willekeu
rig punt, dan zal het aangrijpingspunt van de zwaartekracht steeds op een verticale lijn door dit punt 
liggen. 

Opdrachten. 

1. Zet het statiefmateriaal zodanig in elkaar dat je een ophangpunt voor de plaat hebt. 
2. Bevestig de plaat met behulp van een touwtje aan het ophangpunt. 
3. We nemen een tweede stukje touw, dat verzwaard is met bijvoorbeeld een spijker. Bevestig dit touw

tje eveneens aan het ophangpunt. Door het gewicht van de spijker zal dit touwtje recht naar beneden 
hangen. 

4. Trek met potlood een lijn op de plaat langs het naar beneden hangende touwtje. 
5. Herhaal opdrachten 2 t/m 4 als je de plaat steeds aan een ander punt ophangt. 
6. De lijnen gaan allemaal door hetzelfde punt. Wat is de betekenis van dit punt ? 
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1.2 De hefboom. (concept) 

Om de eigenschappen van een hefboom te leren kennen maken we gebruik van een bijzonder soort 
hefboom, namelijk een cirkelvormige schijf, die draaibaar is om het middelpunt. In deze schijf zijn pen
nen aangebracht, waaraan gewichten kunnen worden opgehangen. Om de plaats van de pennen aan 
te geven brengen we een x-y-assenstelsel aan door het middelpunt. Elke pen kunnen we dan aandui-

den door zijn twee coördinaten. De gewichten maken we met touwtjes vast aan de pennen. 

Opdrachten. 

1. Maak met statiefmateriaal een opstelling waar je de hefboom aan kunt bevestigen. 

2. Bevestig een gewichtje aan een van de pennen recht onder het draaipunt. Schrijf op wat er gebeurt. 

3. Bevestig hetzelfde gewichtje nu aan een van de penen recht bóven het draaipunt. Wat gebeurt er nu? 
Hoe verklaar je dit? 
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4. We gaan nu twee gewichtjes aan de hefboom hangen. Het eerste komt in het punt (-4,0). Wat zal er 

gebeuren als je de hefboom niet vast houdt? 

Waar moet het tweede (even zware) gewichtjekomen te hangen als je niet wil dat de hefboom gaat 
draaien als je hem loslaat? 

5. Verplaats het eerstegewichtje achtereenvolgens naar het punt (-4,2) en (-4,-2). Beschrijf in beide ge

vallen wat er gebeurt. 

6. We vervangen het eerstegewichtje in punt (-4,0) nu door een gewichtje met de halve massa. Het twee
de gewichtje laten we hangen op de plaats waar het zich bevond. Wat zal er nu gebeuren als je de 

hefboom loslaat? 

7. Je wil dat in de situatie van opdracht 6 de hefboom stil blijft hangen als je hem loslaat. Op welke twee 

manieren zou je dat kunnen bereiken. Controleer of deze manieren kloppen. 
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1.3 Wrijving. (concept) 

In deze proef gaan we op twee manieren de wrijvingskracht bepalen die op verschillende blokjes werkt. 

We gebruiken daarvoor blokjes van hetzelfde materiaal maar met verschillende massa. Voordat je met 
de proef begint zal je eerst eens moeten nadenken over de volgende vragen: 

- is er wrijving als een voorwerp stil ligt op een horizontaal vlak ? zo ja, hoe kan je de grootte van de 
wrijvingskracht bepalen ? 

- is er wrijving als een voorwerp stilligt op een hellendvlak? zo ja, hoe kan je dan de grootte van de 
wrijvingskracht bepalen ? 

- hoe groot is de resulterende kracht op een voorwerp als het eenparig rechtlijnig beweegt ? 

Opdrachten. 

1. Bevestig een veerunster aan een van de blokjes en trek het blokje met constante snelheid over een 

horizontaal vlak. Lees de kracht die je hiervoor nodig hebt af op de veerunster. Noteer deze waarde 

in de tweede kolom in tabel 3.1 onder F,. 
2. Trek het blokje opnieuw met constante snelheid over het vlak en bepaal opnieuw de kracht die hier

voor nodig is. Deze waarde vul je in dezelfde tabel in onder F2. 
3. Herhaal de vorige opdracht nog een derde keer en noteer deze waarde onder Fa. 
4. Waarom denk je dat het nuttig is om dezelfde meting drie keer te doen ? 

Tabel 3 1 

F1 F2 Fa Fgem 
(In N) (in N) (In N) (In N) 

blokje 1 

blokje 2 

blokje 3 

blokje 4 

blokje 5 
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5. Herhaal opdracht 1 t/m 3 voor de andere blokjes. Noteer al je metingen in dezelfde tabel. 
6. In de laatste kolom van de tabel bereken je steeds het gemiddelde van de drie metingen. 
We gaan het horizontale vlak nu een helling geven door het aan een kant op te tillen. 

7. Leg blokje 1 op het vlak. Til het vlak aan één kant zover omhoog, dat het blokje nog net bli~t liggen. 
Meet de hoogte van het uiteinde van het vlak. Deze gegevens komen in tabel 3.2 onder h1. 

8. Herhaal deze meting nog twee keer en noteer de meetwaarden in dezelfde tabel onder h2 en h3. In 
de laatste kolom onder hgem bereken je weer de gemiddelde waarde van je drie metingen. 

9. Herhaal opdracht 6 en 7 voor de andere blokjes en maak tabel3.2 verder af. 

Tabel 3.2 1 = cm. 

h1 h2 h3 hgem 
{In cm) {In cm) {In cm) {In cm) 

blokje 1 

blokje 2 

blokje 3 

blokje 4 

blokje 5 

10. Om de grootte van de wrijvingskracht te berekenen voor de blokjes op het hellend vlak moet je de 
lengte van de plank weten die je als hellend vlak gebruikt hebt. Meet deze lengte en vul deze lengte 
in bij tabel 3.2. 

Tabel3 3 
Fw 

{In N) 

blokje 1 

blokje 2 

blokje 3 

blokje 4 

blokje 5 
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11. Bereken uH je meetwaarden uH tabel3.3 voor ieder blokje de wrijvingskracht tussen het hellend vlak 
en het blokje. Deze waarden komen in tabel3.3 te staan. 
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1.4 De valbeweging. (concept) 

Een stalen kogel wordt door een electromagneet E vastgehouden. De stroom door de electromagneet 
wordt zó geregeld dat de kogel juist blijft hangen. Als we de schakelaarS overhalen, wordt gelijktijdig 

de magneetstroom uitgeschakeld en de klokstroom ingeschakeld. Als de kogel valt treft hij na zekere 
valweg St een draaibaar metalen plaatje C, dat aanvanklijk door en zwakke permanente magneet P 

horizontaal wordt gehouden. Bij het treffen wordt de stroom door de electrische klok uitgeschakeld. 

Opdrachten. 

1. Maak aan de hand van bovenstaande beschrijving en tekening de opstelling. 
2. Stel de afstand tussen de kogel (als hij vastzit aan de electromagneet) en het plaatje Pin op ongeveer 

50 cm .. Bij deze afstand laten we de kogel drie keer vallen en meten steeds de tijd die kogel nodig 

heeft om de afstand tot het plaatje P af te leggen. Deze tijden noteer je in tabel 4.1 onder respectie
velijk t1. t2. en t3 Noteer bovendien onder St de precieze afstand die de kogel valt. 

Tabe14.1 

St h t2 t3 tgem 

(In m) (InS) (InS) (InS) (InS) 
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3. Stel de valafstand achtereenvolgens in op ongeveer 1 · 1,5- 2 - 2,5 m. Meet steeds drie keer de val

tijd. Meet ook steeds zo nauwkeurig mogelijk de afstand die de kogel aflegt. Vul deze waarden in in 

tabel4.1. 
4. Je hebt nu bij iedere valweg drie keer de valtijd gemeten. Bereken voor iedere valweg nu de gemid

delde valtijd tgem. 

s. (in m) 
3 

2 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 
t (in s) 

Diagram 4.1 

5. Aan de hand van tabel 4.1 is moeilijk te zien wat nu het verband is tussen valtijd en en valweg. Om 

beter een verband te kunnen ontdekken gaan we de meetwaarden uitzetten in diagram 4.1. Op de x

as zetten we de tijd uit en op dey-as de bijbehorende valweg. 

Tabel 4.2 

St 

(In m) 
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s, (in m) 
3 

2 

1 

I 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 

t2 (in s2
) 

Diagram 4.2 

7. In diagram 4.1 is niet duidelijk te zien wat het verband is tussen de valweg en de valtijd. Om iets meer 

zekerheid te krijgen over het verband gaan we de meetwaarden bovendien nog een keer verwerken 

in diagram 4.2. Op de x-as zetten we nu de tijd in het kwadraat, en op dey-as weer de verplaatsing. 

Daarvoor maken we eerst een nieuwe tabel met de waarden van St als functie van t2
. (tabel 4.2). 

Uit de theorie is het verband tussen valweg en valsnelheid bekend. 

1 
St: gt2 

2 

waarin g de versnelling van de zwaartekracht is. 

8. Bepaal nu uit de steilheid van de rechte lijn in het diagram de waarde g. 
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1.5 Valproef van Atwood. (concept) 

Als we door middel van een valproef de zwaartekrachtversnelling g willen bepalen, dan hebben we 

vaak veel apparatuur nodig om de valtijden te meten. Er bestaat echter een methode om met een stop

watch de valtijd te meten van een vallend voorwerp. We gaan dan de valtijd op de volgende wijze ver
groten. 

m, 

Over een katrol is een koord geslagen. Aan ieder uiteinde van het koord is een voorwerp bevestigd, 
waarvan de massa's even groot zijn. Als we de voorwerpen loslaten. zal er niets gebeuren; de voor· 
werpen blijven gewoon hangen, er is evenwicht. Maken we nu de massa van een van de voorwerpen 

iets groter, dan zal op het zwaarste voorwerp een resulterende kracht naar beneden werken en het 

voorwerp zal dan ook naar beneden bewegen met een versnelling a, die kleiner is dan de valversnel
ling g. De andere massa krijgt een even grote versnelling a omhoog. De grootte van a wordt gegeven 

door: 

m1- m2 
g 

m1 + m2 

waarin m1 de massa is van het verzwaarde voorwerp, m2 de massa van het andere voorwerp eng de 
versnelling van de zwaartekracht voorstelt. 

De versnelling a kunnen we experimenteel bepalen uit de va~ijden van verschillende hoogten. 

Opdrachten. 

1. Bevestig een katrol zodanig op statief materiaal, dat je er een koord met twee massa's overheen kunt 

slaan. 
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Tabel5.1 m1= kg m2= kg 

St h b b lgem 
(In m) (InS) (InS) (InS) (InS) 

2. Neem twee gelijke massa's. Een van de massa's wordt verzwaard met een plaatje lood. Bepaal door 
weging de beide massa's. 

3. De afstand van het verzwaarde voorwerp 1 met massa m, tot de grond wordt zo groot mogelijk ge
maakt. Meet met een stopwatch de tijd die het voorwerp nodig heeft om tot op de grond te komen. 
Herhaal deze meting drie keer. De metingen vul je in in tabel 5.1, waarin t1 de tijd is die je de eerste 
keer hebt gemeten, t2 de tijd die je de tweede keer hebt gemeten en t3 de tijd bij de derde keer. 

4. Halveer de hoogte en herhaal opdracht 3. 
5. Halveer de hoogte nog een keer en herhaal opnieuw de meetserie. 
6. Voor de drie verschillende hoogte kan je in de tabel ook steeds de gemiddelde tijd berekenen. 

1 
St= at2 

2 

Uit de theorie is bekend dat voor een eenparig versnelde beweging zonder beginsnelheid geldt: 

7. Breid tabel5.1 uit met een extra kolom voort2. Noteer in de kop van de kolom ook de eenheid van t2. 
Maak de tabel weer af. 

8. We gaan nu een diagram maken van de meetpunten. Omdat St evenredig is met t2, passen we de x
en y-as aan. Op dey-as zetten we St uit, en op de x-as t2. 

Door de drie meetpunten kunnen we zo goed mogelijk een rechte lijn proberen te trekken. Zo goed 
mogelijk wil zeggen: de punten moeten er alle drie bij elkaar zo dicht mogelijk in de buurt liggen. Het 
kan dus best zijn dat de best mogelijke lijn door geen enkel meetpunt gaat. 
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s. (in m) 

I I : i ' 
I I 

l i 

Diagram 4.2 

9. Bereken de valversnelling g 
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1.6 De slinger. (concept) 

In deze proef gaan we na van welke factoren de slingertijd 
van een slinger afhangt. 
Een slinger bestaat uit een draad die aan een vast punt is 

opgehangen, en een gewichtje dat aan het losse uiteinde 
van de draad is bevestigd. Als we het gewichtje een uitwij
king naar links geven en dan loslaten zal het heen en weer 
gaan slingeren. 

De tijd die nodig is voor het doorlopen van "één slingering" 
(Van evenwichtsstand naar uiterst rechts, naar uiterst links 
en weer terug naar de evenwichtsstand) noemen we de slin
gertijd. Het symbool voor slingertijd is T. 

We hebben dus te maken met: 
a) een draad 
b) een gewichtje 
c) een uitwijking. 

I 
I 
I 

~. 

Om te zien van welke factoren de slingertijd afhangt gaan we steeds een van de factoren variêren ter
wijl we de anderen constant houden. 

Opdrachten 
.. 

1. Als we de slingertijd willen meten, kunnen we beter de tijd meten die nodig is voor 10 slingeringen en 
die tijd dan delen door 10. Waarom denk Je dat het beter is om 10 slingeringen te meten? 

Bevestig een draad van ongeveer 70 cm met een van de gewichtjes aan het statief. Zet de lineaal vast 
op het statief ter hoogte van het gewichtje 

Tabel 6.1 

u 10 T T 
(In cm) (InS) (InS) 

I 

1 
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3. Geef de massa een uitwijking van achtereenvolgens 2 - 6 - 1 0 - 15 cm en bepaal steeds de slinger
tijd. Geef deze metingen weer in tabel 6.1. 

4. Is de slingertijd afhankelijk van de beginuitwijking ? 

Tabel6.2 

m 10T T 
(In g) (InS) (InS) 

5. Vervolgens gaan we de massa variêren. Bepaal weer bij verschillende massa's de slingertijd. Begin 
steeds met dezelfde uitwijking. Zet deze metingen in tabel 2. 

6. Is de slingertijd afhankelijk van de massa ? 

Tabel6.3 

draad 10 T T 

(InS) (InS) 
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7. We vervangen nu de draad door een andere, even lange, draad, maar van een ander materiaal. Neem 
een van de gewichten die je bij opdracht 5 al een keer gebruikt hebt. Bepaal opnieuw de slingertijd. 
Conclusie? 

Tabel6.4 

I 10T T 
(In cm) (InS) (InS) 

\ i I 

8. Tot slot gaan we de lengte van de slinger variëren. Bepaal achtereenvolgens de slingertijd bij een 
draadlengte van 0,2-0,4-0,6-0,8 en 1,0 men geef deze weer in tabel4. 

9. Van welke grootheden is de slingertijd afhankelijk ? 
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2.1 Rechtlijnige beweging. (concept) 

Als we een wagentje op een horizontale plank leggen, zal het niet gaan bewegen. Gaan we de plank 
aan een kant langzaam optillen, dan zal het wagentje op een bepaald moment in beweging komen. 
Hoe verder we de plank optillen, des te sneller zal het wagentje naar beneden gaan. Om deze bewe
ging te onderzoeken bevestigen we een strook papier aan het wagentje, die we door een tijdtikker la
ten topen als het wagentje naar beneden gaat. De tiidfikker zet met regelmatige tijdsintervallen een 
stip op de papierstrook. De afstand tussen twee stippen is dan de afstand die het wagentje in het tus
senliggende tijdsinterval heeft afgelegd. 

Opdrachten. 

1. Plaat het wagentje, zonder papierstrook, op de horizontale plank. Til één uiteinde van de plank lang
zaam omhoog tot het wagentje gaat bewegen. Laat het uiteinde dan een klein stukje zakken en zet 
de plank met behulp van statieven vast. Als je nu het wagentje opnieuw op de plank zet, mag het net 
niet gaan bewegen. Vanaf dit punt starten we onze meetserie. De afstand van het uiteinde van de 
plank tot het tafelblad noemen we h. 

2. Meet de hoogte h en de lengte I van de plank. Noteer deze waarden in tabel 1.1 achter meting 1. U~ 
deze hoogte h en de lengte I kunnen we de hellingshoek a berekenen. Noteer in de kop van de tabel 
ook de eenheden, waarin je gemeten hebt. 

3. Maak nu de papierstrook aan het wagentje vast en leidt deze strook door de tijdtikker. Plaats het wa
gentje boven op de plank en geef het een klein zetje. Het wagentje trekt de papierstrook nu door de 
tijdtikker. Deze strook hoort bij meting 1. 

4. Vergroot nu de hoogte h met ongeveer 1 cm en meet de hoogte weer zo nauwkeurig mogelijk (meting 
2). Laat het wagentje met een nieuwe papierstrook naarbeneden gaan (eventueel een duwtje geven). 

5. Herhaal opdracht 4 net zolang tot het wagentje vanzelf naar beneden gaat. 

Tabel1.1 I= 

meting h (X 
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6. Vergroot de hoogte nu met ongeveer 5 cm. Noteer je metingen weer in tabel 1.1. Laat het wagentje 
weer naar beneden gaan met een papierstrook. Schri~ op de papierstrook bij welke meting hij hoort. 

Je hebt nu een aantal meetgegevens (de papierstroken en tabel 1.1) die we verder gaan uitwerken. 
Bij die verwerking maken we alleen gebruik van de laatste drie meetseries. Met behulp van de tikker
strook kunnen we bepalen welke afstanden het wagentje in de eerschillende intervallen heeft afge
legd. 

7. Meet voor de laatste drie meetseries voor een aantal intervallen de verplaatsing van het wagentje. 
Neem het 1-ste, 11-de, 21-ste ..... interval. Verwerk deze gegevens in de tabellen 1.2 ttm 1.4 (voor ie-

Tabel1.2 a= Tabel1.3 a= · Tabel1.4 a= 

Interval afgel.weg Interval afgel.weg Interval afgel.weg 

dere meetserie een aparte tabel). Noteer bij de de tabel ook de hellingshoek en de eenheden waarin 
je gemeten hebt. 

De tijdsduur van zo'n interval noemen we ~t. de verplaatsing in dit interval noemen we ~s. 
De gemiddelde snelheid in dat tijdsinterval is de verplaatsin ~s gedeeld door de tijdsduur ~t.De snel
heid op een bepaald tijdstip krijg je als je het tijdsinterval steeds kleiner maakt. 
Omdat de tijdsintervallen die je gemeten hebt erg klein zijn, kunnen we stellen dat de gemiddelde snel
heid ongeveer gelijk is aan de snelheid op een bepaald tijdstip. 

Tabel1.5 a= Tabel1.6 a= Tabel1.7 

t V t V t V 
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8. Welke zijn deze tijdstippen voor de intervallen die je gemeten hebt. Noteer die tijdstippen met bijbe
horende snelheid in tabellen 1.5 vm 1.7. Denk ook weer aan de eenheden in de tabel. 

9. Zet in diagram 1.1 de snelheid uit als functie van de tijd. Doe dit in hetzelfde diagram voor alle drie de 
meetseries. 

V 

diagram 1.1 t 

Voor een eenparig versnelde beweging wordt het verband tussen versnelling a en snelheid v gege
ven door 

Yt: a.t + Vo 

waarin Vt de snelheid is op tijdstipt en vo de snelheid op 0. 

10. Beschrijf voor alle drie je meetseries met welk soort beweging je te maken hebt. 
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11. Bepaal uit je diagram voor alle drie de meetseries de versnelling a van het wagentje. Noteer deze 
gegevens, met de bijbehorende eenheden in tabel1.8. 

Tabel1.8 

a a Fw 

Tijdens het omlaag bewegen werken twee krachten op het wagentje. Een wrijvingskracht tegenge
steld aan de bewegingsrichting en een component van de zwaartekracht in de richting van de bewe
ging. De grootte van de component van de zwaartekracht is gelijk aan Fzsina, waarin Fz de zwaarte· 
kracht op het wagentje en a de hellingshoek van de plank voorstelt. De resuherende van deze twee 
krachten zorgt voor de uiteindelijke versnelling. 

12. Bereken voor iedere hellingshoek de wrijvingskracht tussen wagentje en plank. Vul met deze gege
vens tabel 1.8 verder aan. 
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Als we een veer ergens aan ophangen, dan kunnen we die veer uitrekken door er een massa aan te 
hangen. We kunnen een veer met een massa ook een trilling laten uitvoeren door de massa iets naar 
beneden te trekken en dan los te laten. Het systeem gaat dan een eigentrilling uitvoeren met een be· 
paalde trillingstijd. In dit experiment gaan we na of we het verband tussen uitrekking en massa ener
zijds en massa en trillingstijd anderzijds kunnen verifiêren. 
In het tweede gedeelte gaan we na hoe de verbanden zijn als we twee identieke veren naast of on
der elkaar hangen. 

Opdrachten. 

1. Bevestig de veer aan het statief. Meet de afstand h tussen de onderkant van de veer en het tafelblad. 
Vervolgens gaan we verschillende massa'smaan de veer hangen. Meet steeds de afstand tussen de 
veer en het tafelblad. Noteer je metingen in tabel2.1. Noteer in de tabel ook de bijbehorende eenhe
den. 

2. Maak de tabel af door steeds de kracht die op de veer werkt en de uitrekking u van de veer die hier
door veroorzaakt wordt uit te rekenen. 

Tabel2.1 

m h F u 

Het verband tussen de kracht F en uitrekking u wordt gegeven door: 

F = C.u 

waarin C de veerconstante is. 
Het ligt dan ook voor de hand om in een diagram de kracht uit te zetten als functie van de uitrekking. 
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F 

i I I I 

---u 
diagram 2.1 

3. Teken je meetpunten in diagram 2.1 

4. Bereken uit het diagram de veerconstante C 

Tabel 2.2 

m T 
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5. Bepaal bij iedere massa de trillingstijd van het massa-veersysteem. Gebruik weer dezeHde massa's 
als in opdracht 1. In tabel2.2 is de tweede kolom vrijgelaten. Vul zelf in hoeveel trillingen je hebt ge
meten. Als je de meting meerdere keren herhaald hebt, breid de tabel dan uit. 

Voor een trillend massa-veer-systeem geldt het volgende verband tussen trillingstijd en massa: 

T: 27t~ 
waarin C weer de veerconstante voorstelt, en m de massa. 
Je ziet dat de trillingstijd T niet recht evenredig is met de massa. Het heeft dan ook weinig zin om in 
een diagram de trillingstijd uit te zetten als functie van de massa. Het is beter om T2 uit te zetten als 
functie van de massa. 

6. Zet in diagram 2.2 T2 uit als functie van de massa. 

1 

diagram 2.2 
---m 

7. Bereken uit dit diagram opnieuw de veerconstante C. 
8. Welke methode denk je dat het nauwkeurigste is om de veerconstante te bepalen ? 
9. Controleer nu door één meting te verrichten of de tweede veer identiek is aan de veer waarvan je net 

twee keer de veerconstante bepaald hebt. 

We gaan nu de veren combineren. Dit kunnen we op twee manieren doen. We kunnen ze naast el
kaar hangen (parallel) of onder elkaar (serie). Voor beide gevallen gaan we na of we het tweetal denk
beeldig kunnen vervangen door één veer met een andere veerconstante. We kunnen dat doen me
thode 1 en/of methode 2 te herhalen voor het stelsel veren. 
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12. Als je maar op één manier te veerconstante wil bepalen, welke methode kies je dan, de methode uit 
opdracht 2 of de methode uit opdracht 3 ? De gekozen methode hoeft voor de veren parallel niet de
zelfde te zijn als voor de veren in serie. 

13. Bepaal voor zowel twee veren parallel als twee veren in serie of je ze mag vervangen door één veer. 
Bepaal in dat geval de veerconstante. Maak zelf tabellen en diagrammen. 
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2.3 Propje schieten. 

Een van de meest voorkomende hobby's van leerlingen is misschien wel het "propje schieten". Hier
bij wordt potentiële energie van een elastiekje omgezet in bewegingsenergie van het propje. In dit ex
periment vervangen we het propje door een damschijf of een munt. Het elastiekje maken we met twee 

spijkers vast op een plank. We gaan allereerst onderzoeken welk verband er bestaat tussen de uit

rekking van het elastiekje en de afstand die de schijf na het wegschieten in horizontale richting aflegt 
(iets preciezer dan ·hoe groter de uitrekking hoe verder weg). Bovendien gaan we bekijken of we iets 

over de kinetische energie van de schijf en de potentiële energie van het elastiekje kunnen zeggen. 

-u---. 

< ----· ----·--·. 11 t 
-x---. 

Uit de plaats waar de schijf op de grond terecht komt kunnen we de kinetische energie bepalen die 
de schijf had bij het verlaten van de plank. De verticale verplaasing h is onafhankelijk van de snelheid 
waarmee de schi~ wegschiet, maar alleen van de hoogte van de tafel. Ook de tijd die verstrijkt voor 

de schijf de grond treft is onafhankelijk van de kinetische energie. De horizontale verplaatsing x is wel 

afhankelijk van de kinetische energie en daardoor van de snelheid vx. waarmee de schijf de plank ver

laat. Het verband tussen kinetische energie en de plaats x waar de schijf terecht komt wordt dan ge
geven door: 

m.g.x 2 

4.h 

We gaan nu de horizontale verplaatsing x en de kinetische energie van de schijf bepalen als functie 

van de uitrekking u. 
Met behulp van een veerunster kan je de kracht meten die nodig is om de elastiek uitgetrokken te hou
den. Als het elastiek zich zou gedragen als een ideale veer dan zou voor het verband tussen kracht 

en uitwijking gelden: 

F = C.u 

waarin C de veerconstante is. 
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Hieruit is voor een veer de potentiële energie afgeleid. 

1 

2 
F.u 

Opdrachten. 

1. Verricht een aantal metingen met verschillende uitrekking u. Meet steeds de kracht die nodig is om 

het elastiek die uitrekking te geven. Herhaal iedere meting drie keer. Noteer je meetwaarden in tabel 
3.1. 

Tabel2.2 

u F, F2 F3 Fgem Up 

I 
I 
I 

I 

• 
I I 

2. Schiet de schi~ nu met behulp van het elastiek weg. Verricht een aantal metingen met verschillende 

uitrekking u Gebruik dezelfde uitrekking die je ook in opdracht 1 gebruikt hebt.. Meet steeds de plaats 
x waar de schijf op de grond komt. Geef met een merkstreepje op de grond aan waar de schijf terecht 
is gekomen (krijtstreepje of leg je potlood op die plaats). Herhaal iedere meting drie keer voor je een 

waarde in tabel 3.2 noteert. Bereken steeds de kinetische energie. 

Tabel 2 1 h: m= 

u x Uk 

I 

I 
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3. In diagram 3.1 zet je de meetwaarden van F als functie van u uit. Welke conclusie kun je hieruit trek

ken ? Mag je de elastiek beschouwen als een veer met veerconstante C ? 

F 

1 

i 
! I 

i 
i I I .I I I ' 

i I : 
I I i 

---u 
diagram 31 

4. In diagram 3.2 zet je de kracht x uit als functie van u Welke conclusie kun je hieruit trekken ? 

x 
I i i ! I I i 

' 

! I 

I 
I i 

I 

I I I I I 
I 

I i 
I 

I 

---u 
diagram 3.2 

5. Als je de elastiek mag beschouwen als een veer met veerconstante C, bepaal dan bij iedere uitwijking 

de potentiële energie. Deze waarden kunnen nog ingevuld worden in tabel 3.2. 

6. Vergelijk de waarden van de potentiële energie met de gevonden waarden voor de kinetische ener

gie. Hoe verklaar je eventuele verschillen? 
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2.4 Proef van Melde. 

Vlak boven een spoel bevestigen we een bladveer in een statief. Als we een wisselspanningsbron op 

de spoel aansluiten zal door de spoel een wisselstroom gaan lopen. Hierdoor ontstaat een wisselend 
magnetisch veld. De bladveer zal steeds worden aangetrokken en weer losgelaten. De bladveer ge
draagt zich nu als een trillingsbron. Als de frequentie van de wisselspanning50Hz bedraagt, dan zal 

de bladveer gaan trillen met een frequentie van 100 Hz. Aan de bladveer wordt een draad vastge
maakt, die over een katrol loopt. Aan het andere uiteinde van de draad wordt een massa bevestigd. 
Door de massa te 11ariëren, variëren we de spankrachtin het koord. 
Als de bladveer in trilling wordt gebracht zal zich een golf gaan voortplaten in de draad. Door een twee

de katrol heen en weer te schuiven kunnen we de lengte van het koord variëren. Alleen het gedeelte 
links van katrol A zal trillen. Onder bepaalde omstandigheden treedt tussen de golven die steeds op
gewekt worden en de (diverse malen) teruggekaatste golven resonatie op: er ontstaat een staande 
golf. Hiervan is de golflengte eenvoudig te bepalen. 

Opdrachten. 

1. Bouw de opstelling zoals is aangegeven in de figuur. 
2. Verschuif katrol A net zo lang totdat er een staande golf ontstaat in het linkergedeelte van de draad. 

3. Bepaal achtereenvolgens het aantal golven n in de draad. de lengte I en de gebruikte massa m. No
teer deze gegevens in tabe14.1 

Tabe14.1 

n I m À V Fa 

i 
i 

I 
I 

I 

-126-



BLOK2 

4. Variëer de massa (zorg voor vijf of zes meetpunten) en herhaal opdracht 3. 

5. Bereken de golflengte I, de voortplantingssnelheid ven de spankracht Fs. Vul met deze gegevens ta

bel4.1 verder aan. 

6. Zet in diagram 4.1 het kwadraat van de snelheid uit als functie van de spankracht. 

1 

i i 
I I I 

! 
I 

I 

---F. 
diagram 4.1 

Theoretisch wordt het verband tussen spankracht en snelheid gegeven door: 

waarin m de massa van een stuk draad van lengte I is. 

7. Bepaal uit je diagram de massa per lengte-eenheid van de draad die je gebruikt hebt. 

8. Controleer de uitkomst van opdracht 7 door de draad te wegen. 
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2.5 Bepaling van de geluidssnelheid. 

Als we een buis nemen, die gedeeltelijk gevuld is met 
water, dan kunnen we de luchtkolom boven het waterop

pervlak in trilling brengen, door bv. een stemvork aan te 
slaan. In dit experiment brengen we de luchtkolom in tril

ling met behulp van een luidspreker die is aangesloten 

op een toongenerator. De toongenerator brengt geluip 
voort van een bepaalde frequentie. 
Om de hoogte van de luchtkolom te variëren maken we 

de volgende opstelling: in een lange, met water gevulde. 

cilinder plaatsen we een buis die aan beide kanten open 
is. Als we de buis omhoog of omlaag bewegen, veran

dert de hoogte h van de luchtkolom in de buis (zie figuur). 
Afhankelijk van de ingestelde frequentie en de hoogte 

van de luchtkolom is dan een staande golf waar te ne
men. 

Opdrachten. 

r 
I buis 

" l 

figuur ). 

, . Vul de buis met water. Beweeg nu de binnenbuis en luister of je een staande golf boven het waterop
pervlak kunt waarnemen. 

2. De frequentie van de toongenerator bedraagt 800Hz. Als je de buis omhoog beweegt hoor je verschil
lende keren een staande golf. Die verschillende keren nummeren we met n. Meet voor de verschil
lenden de hoogte en noteer deze waarden in tabel5. 1 onder hoogte h1 . Herhaal deze meetserie twee 

keer en noteer deze waarden onder kolom h2 respectievelijk h3. Maak de tabel verder af. 

Tabel 5.1 f = 

n h, I h2 h3 hgem 
! 
I 

! 
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3. De frequentie van de toongenerator wordt nu afgesteld op 400Hz. Herhaal opdracht 2 en noteer deze 

gegevens in tabel5.2. 

Tabel5.2 f = 

n hgem 

4. Om de golflengte van de geluidsgolven te bepalen zijn er twee mogelijkheden. 

1. Voor iedere hoogte h de afstand KK tussen twee opeen volgende knopen meten en met twee ver
menigvuldigen. 

2. Voor de grootste hoogte h de afstand meten tussen twee verst van elkaar afgelegen knopen en 

hier de golflengte uit berekenen. 

Leg uit waarom methode 2 de voorkeur geniet. 
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5. Bereken de golflengte volgens die methode voor beide frequenties. 

6. Bereken de snelheid van de golven voor beide frequenties. 

7. Je hebt nu bij twee verschillende frequenties de geluidssnelheid bepaald: v1 bij800Hz en v2 bij 400 

Hz. Welke waarde kies je nu voor de geluidssnelheid: v1, v2 of het gemiddelde van deze twee waar

den? 

Keuze: 

Toelichting: 

-130-



BLOK3 

3.1 Bepaling van de lineaire uitzettingscoëfficient. (concept) 

Om de lineaire uitzettingcoêfficient van een materiaal te bepalen gebruiken we de volgende opstelling 
(zie figuur). 
Een dunne buis wordt bij A vastgeklemd en bij B ondersteund. In een punt C bevindt zich een inke
ping, waarin zich een pin bevindt die draaibaar is om een as D. De afstand CD is veel kleiner dan de 
afstand DE, zodat een kleine verschuiving van C een grote verschuiving bij E tot gevolg heeft. 
Door de buis laten we water stromen van verschillende temperaturen. Een maat voor de uitzetting is 
dan af te lezen bij E. 

Opdrachten. 

!1 I I 11 I I I I I 11 I I I 
E 

I 

1. We laten steeds water van verschillende temperatuur door de buis stromen. Je meet dan teeds de 
verschuiving bij Een de temperatuur. Om te beginnen laten we gewoon (koud) kraanwater door de 
buis stromen. Dit nemen we als nulmeting. 

2. Vervolgens laten we water door de buis stromen, in temperatuur oplopend van ca 18°C (koud kraan
water) tot ca 50 °C. Meet steeds de temperatuur zo nauwkeurig mogelijk en de uitslag van de wijzer 
bij E. 

3. Herhaal opdracht 2 voor de andere twee buizen. 
4. Bereken de lengteverandering van de buis voor ieder meetpunt uit de uitslag van de meter bij E. 
4. Zet in één diagram de lengteverandering als functie van de temperatuur uit voor alle drie de buizen. 
5. Bepaal uit het diagram de lineaire uitzettingscoêfficient voor alle drie de materialen. 
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3.2 De wet van Gay-Lussac. (concept) 

De zuiger van een plastic injectiespuit wordt vastgezet. Aan de spuitmond van de spuit wordt een 
slangetje met water bevestigd.Dit geheel hangen we in een bak die gevuld is met water (zie figuur). 
Aan de linkerkant brengen we een merkstreepje aan bij het waterniveau in het slangetje. We zorgen 

ervoor dat het water steeds bij het merkstreepje staat. 

- r 

~ ,..-
_I 

I ~ 

1- -L 
h 

Opdrachten. 

1. De temperatuur van het water in de bak wordt langzaam verhoogd door steeds warm water toe te voe

gen. Meet steeds de temperatuur en het hoogteverschil h. 
2. Haal de spuit met het slangetje uit het water, verander het volume en herhaal opdracht 1. Begin weer 

met koud water. 

3. Hoe kan je uit de hoogte h van de vloeistofkolom de druk van de afgesloten hoeveelheid lucht uitre
kenen. 

4. Maak opnieuw tabellen en diagrammen, nu met de druk als functie van de temperatuur. 

5. Leid het diagram een verband af tussen de druk en de temperatuur van een afgesloten hoeveelheid 
lucht. 

6. Probeer door extrapolatie te achterhalen, bij welke temperatuur de druk gelijk zou zijn aan nul. 
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3.3 De verzadigingsdruk van water. (concept) 

Een erlemeyer wordt gevuld met een beetje water. Eerst laten we dit water een tijdje koken totdat alle 
lucht verdrongen is door waterdamp. Dan afsluiten met manometer. Het geheel wordt dan in een wa
terbak geplaatst waarvan de temperatuur gevarieerd kan worden, zodat je de dampdruk kunt aflezen. 
Het water in de waterbak wordt langzaam verwarmd door er steeds een hoeveelheid water uit te ha
len en warmer water toe te voegen. Wacht steeds met het aflezen van de dampdruk tot deze niet meer 
veranderd. 

figuur l. 

Opdrachten. 

1. Voer een serie metingen uit . Meet steeds de druk als functie van de temperatuur 
2. Geef je metingen weer in een p,t-diagram. 
3. Teken in het zelfde diagram het verband tussen de temperatuur en de verzadigde dampdruk volgens 

de gegevens uit het BINAS. 
4. Welke conclusies kun je uit het diagrammen trekken ? 
5. Stel dat er een hoeveelheid lucht is achtergebleven in de erlemeyer. Hoe kan je deze hoeveelheid 

lucht bepalen. Doe deze bepaling als er lucht is achtergebleven in jouw geval. 
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3.4 Beeldvorming met een lens. 

Als we met behulp van een positieve lens een afbeelding maken, bestaat er een verband tussen de 
voorwerpsafstand v (afstand van het voorwerp tot de lens), de beeldpuntsafstand b (de afstand van 
het beeld tot de lens) en de branpuntafstand f. Dit verband wordt gegeven door de formule: 

1 
V 

+ 
1 
b -- 1 

f 
( 1) 

Bovendien bestaat er verband tussen voorwerpsafstand, beeldpuntsafstand en lineaire vergroting N: 

N= 
b 
V 

Uit de formules (1) en (2) kan nog een derde formule afgeleid worden : 

b = f.( N + 1 ) 

(2) 

(3) 

In deze proef gaan we de formules 1 en 3 gebruiken om de branpuntafstand van verschillende len
zen te bepalen uit een serie van metingen 

Het is steeds de bedoeling om een scherp beeld van het voorwerp te maken op het scherm. In de fi
guur is de schematische opstelling weergegeven. 

lens 

scherM 
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Opdrachten. 

1. Meet bij 6 verschillende voorwerpsafstanden de beeldpuntsafstand. Zorg voor een goede spreiding in 
je meetpunten. Meet ook steeds de grootte van het beeld B. Maak steeds overzichtelijke tabellen 

2. Bereken de vergroting N bij iedere meting uit de grootte van het beeld en de grootte van het voorwerp. 
3. Zet in een diagram 1, 1/b uit als functie van 1/v. Noteer de eenheid langs de assen. Je krijgt nu een 

figuur in de vorm van y = a.x + b. 
4. Zijn je meetpunten goed gekozen ? Geef aan waarom ze wel of niet goed gekozen zijn. 
5. Als je meetpunten niet goed gekozen zijn, vul je meetserie met enkele punten aan. Verwerk deze me

tingen weer in je tabellen en diagrammen. 
6. Geef aan hoe je uit dit diagram de branpuntsafstand kunt bepalen. Hoe kan je uit de grafiek controle

ren of je metingen enigzins nauwkeurig zijn en in overeenstemming met de theorie ? 
7. Zet in een diagram de beeldpuntsafstand uit als functie van de vergroting N. Je krijgt nu opnieuw een 

(andere) figuur in de vorm y = a.x + b. Denk weer aan de eenheden. Op welke twee manieren kan je 
uit dit diagram de brandpuntsafstand bepalen ? 

8. Bereken uit je metingen op verschillende manieren de brandpuntsafstand. Maak hiervan een tabel. 
9. Welke brandpuntsbepaling is volgens jou het nauwkeurigste. Geef aan waarom, en waar de onnauw

keurigheid in je bepaling aan te wijten is. 
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3.5 Manneke Pis. 

Als we een buis, waar zich onderin aan de zijkant een klein bevindt, vullen met water, dan zal het wa

ter uit de buis stromen. In dit experiment gaan we onderzoeken of er een verband bestaat tussen de 
hoogte h van de vloeistofkolom en de snelheid vx waarmee het water door de opening naar buiten 
stroomt. Deze snelheid kunnen we niet direct meten. Wel is de horizontale verplaatsings x van de wa

terstraal te meten. De afstand van de opening in de buis tot de tafel noemen we y. 

1 
V 
' 

• 
Opdrachten. 

1. Bouw de opstelling zoals in de figuur is aangegeven. Neem y = 16 cm. 

2. Vul de buis met water en laat deze leegstromen Kijk eerst wat er gebeurt. 
3. Meet nu de afstand x als functie van h. Herhaal deze meting enkele malen. Beslis zelf hoevaak. 

4. Verander de afstand van de buis zodanig tot de tafel zodanig dat y = 4 cm. Herhaal nu opdracht 3. 
Noem de horizontale verplaatsing nu x· 

5. Maak een diagram en zet de hoogte h uit als functie van de afstand x respectievelijk x'. 

We bekijken de waterstraal na het verlaten van de uitstroomopening. Je mag de waterstraal opvatten 
als een groot aantal afzonderlijke deeltjes die na elkaar de uitstroomopening verlaten hebben. Deze 

deltjes doorlopen dus een kogelbaan. De tijd die de deeltjes nodig hebben om de bak te bereiken noe

men we de valtijd t. 

6. De waterhoogte h in de buis heeft geen invloed op de valtijd. Waarom niet ? 

7. Hoe verhouden de valtijden behorend bij y=4 cm en y = 16 cm zich ? 

8. Wat is het verband tussen de snelheid vx waarmee de waterdeeltjes de opening verlaten, en de plaats 
x (resp.x') waar de deeltjes in de bak terecht komen. 

9. Wat kan je hieruit concluderen voor het verband tussen uitstroomsnelheid en de hoogte h van de wa

terkolom? 
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4.1 Het meten van weerstanden. 

Als we over een weerstand R een spanning aanleggen. dan gaat er door die weerstand een stroom 

lopen. Het verband tussen stroom I, spanning V en weerstand R wordt gegeven door de wet van Ohm: 

V= I.R 

Om de waarde van een onbekende weerstand te bepalen zouden we dus een een spanningsbron kun

nen aansluiten op de weerstand en dan spanning over-en stroom door de weerstand meten. Met be
hulp van de wet van Ohm kunnen we dan de weerstand uitrekenen. 

Het meten van de stroom en de spanning kan op twee manieren gebeuren. De schakeling die je in die 
twee gevallen nodig hebt zijn getekend in de figuren 1 en 2. 

f;guur 2. 

~-----------------------------------------------------------------~· 

Welke manier van deze twee de beste is gaan we in dit practicum onderzoeken. 

Opdrachten. 

1. Bouw schakeling van figuur 1 en gebruik de achtereenvolgens de weerstanden van 30, 100, 1000 en 
10000 ohm. 

2. Bereken steeds VIl. 

3. Zet schakeling van figuur 2 in elkaar en herhaal de opdrachten 1 en 2. 

4. Verklaar het verschil tussen V/I enerzijds en R anderzijds voor beide meetseries. 

5. Verklaar het verschil tussen V/I uit de eerste meetserie en V/I uit de tweede meetserie? 
6. Welke schakeling is volgens jouw het beste om de waarde van een onbekende weerstand te bepa

len? 

7. Bepaal uit je meetserie de inwendige weerstand van de volt- en ampèremeter. 
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4.2 Inwendige weerstand en bronspanning van een niet-ideale 
spanningsbron. (concept) 

Als we een niet-ideale spanningsbron met bronspanning Vbron en inwendige weerstand Ai, gaan be
lasten met een uitwendige weerstand Ru, Dan wordt het verband tussen Yklem en Vbron gegeven door: 

waarin I de stroom door de kring is. 

Een methode om de bronspanning en de inwendige weerstand te bepalen is om Vklemte meten als 

functie van I en deze waarden uitzetten in een diagram. Je hebt de beschikking over een spannings
bron. een variabele weerstand en één multimeter (een meter die je óf als voltmeter, óf als ampèreme

ter kunt gebruiken). Met behulp hiervan kan op twee verschillende manieren de klemspanning als func
tie van I bepaald worden: 

1. De multimeter wordt gebruikt als ampèremeter en in serie met de uitwendige weerstand op de bron 
aangesloten. I wordt dan rechtstreeks gemeten en Vklem wordt berekend met behulp van de wet van 
Ohm. 

2. De multimeter wordt gebruikt als voltmeter en parallel met de uitwendige weerstand op de bron aan

gesloten. Vklem wordt dan rechtstreeks gemeten en I wordt berekend met behulp van de wet van 
Ohm. 

Opdrachten. 

1. Ga met behulp van de gegevens op de meter na welke van de twee beschreven methode de beste is. 
2. Voer beide meetseries uit. 

3. Bereken Vbron en Ai. 
4. Blijkt uit je metingen dat een van de beide methoden de voorkeur heeft ? 
5. Maak een kort verslag met evt. tabellen, grafieken berekeningen en conclusies. 
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4.3 De Lorentzkracht. (concept) 

Als een stroomvorende geleider zich in een magnetisch veld bevindt, dan werkt er een Lorentzkracht 

op die geleider. In deze proef ga je na van welke factoren die kracht afhankelijk is en hoe die afhan

kelijkheid er uit ziet. Maak gebruik van een star draadraam dat niet draaibaar is om zijn as (zie figuur). 

Opdrachten. 

1. Als je uitgaat van de tekening, welke Lorentzkracht en werken er dan op het draadraam ? Van welke 

zou je de grootte het gemakkelijkste kunnen bepalen ? 
2. Van welke factoren denk je dat de Lorentzkracht afhankelijk is ? 
3. Hoe kan je die afhankelijkheid meten ? 
4. Voer het experiment uit. Maak een verslag van het experiment met daarin de eventueel noodzakelij

ke tabellen en grafieken en je conclusies. 
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Bijlage 7. Achtergrond bij de beschreven experimenten. 

1. Inleiding. 

Om een beschreven experiment door de leerlingen te laten u~voeren, is vaak extra informatie nodig. 
Het betreft informatie, die de docent nodig heeft en niet de leerling. Alles wat voor de leerling van be
lang is op het moment dat hij/zij de proef gaat uitvoeren, staat beschreven in de leerlinginstructies. 
Een aantal aspecten, die van belang kunnen zijn voor de docent, van de verschillende experimenten 
zijn in deze bijlage beschreven. De experimenten zullen kort besproken worden, waarbij de volgende 
punten (indien relevant) de aandacht krijgen: 
- bron van het experiment 
- verantwoording 
- materiaaladviezen 
-te verwachten resultaten 
-theoretische achtergrond. 
Het is niet noodzakelijk dat alle punten bij ieder experiment besproken worden. Bij de experimenten 
die door leerlingen zijn getoetst, zijn reeds u~gebreid aan de orde gekomen in hoofdstuk 6. Voor en
kele experimenten zijn de rasuiaten zodanig voorspelbaar entof is de theorie zo eenvoudig, dat er 
geen aandacht aan betseed wordt. Bij de bron wordt vermeldt waar het idee voor het betreffende ex
periment vandaan gehaald is. In een enkel geval is het experiment zo sterk gewijzigd dat er weinig 
overeenkomst meer is met de oorspronkelijke beschrijving. De meeste experimenten zijn zodanig stan
daard, dat ze in meerdere leermethoden of practicumhandleiding aangetroffen is. Er wordt in dit ge
val echter alleen melding gemaakt van de bron die aanleiding heeft gegeven om het betrefffende ex
periment in dit curriculum op te nemen. 

2. Blok 1. 

Bij de samenstelling van dit blok is er van uit gegaan dat de leerlingen nog geen enkele practicumer
varing hebben opgedaan in de onderbouw. Voor een aantal scholen zal deze stelling gerechtvaardigd 
zijn, voor veel meer scholen echter niet. Voor de laatste categorie zullen de eerste twee experimen
ten dan beter overgeslagen kunnen worden. Ook het laatste experiment uit dit blok, zou eventueel be
ter in de onderbouw gedaan kunnen worden, vanwege de eenvoud van het experiment. 

2.1 Het massamiddelpunt. 

Bron: Systematische Natuurkunde, deel A - J. W.Middelink, pag. 130 e.v. 

Ten aanzien van de practicumvaardigheden is dit een heel eenvoudig experiment. Misschien wel te 
eenvoudig voor leerlingen die in de onderbouw practicum gedaan hebben. Voor diegenen, waarvoor 
dit een eerste kennismaking is met natuurkundepracticum, kan het een leerzaam experiment zijn. De 
belangrijkste bezigheid is het omgaan met eenvoudig statiefmateriaal, iets wat nog veel vaker gedaan 
moet worden in de verdere loop van dit curriculum. 
De enige voorwaarde waar de plaat, waarvan het zwaartepunt bepaald wordt, aan moet voldoen, is 
dat hij vlak is. Is de plaat gebogen, dan kan het zijn dat het zwaartepunt niet in de plaat ligt, maar er-
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bunen. De materiaalsoort van de plaat is verder niet van belang. Een homogene verdeling van de mas
sa is eveneens niet nodig. 

2.2 De hefboom. 

Bron: Natuurkunde op corpusculaire grondslag, deei3V • dr.J.Schweers en drs. P. van Vianen, pag. 149. 

Met behulp van dit eenvoudig experiment, kan de werking van een hefboom duidelijk gemaakt wor
den. Ook de momentstelling kan geverifiêerd worden. Ook labiel evenwicht komt ter sprake. 
Voor dit laatste is het noodzakelijk dat de wrijvingskrachten in het draaipunt klein zijn ten opzichte van 
de zwaartekracht die op de massa's werkt, die aan de pennen gehangen worden. 

2.3 Wrijving. 

Bron: Natuurkunde opgaven en experimenten • J.Beek, drs.H.Jetses, ir.J. Vervoort, pag.271 e.v. 

Leerlingen die in de onderbouw al practicumervaring hebben opgedaan, is dn experiment goed ge
schikt om in de bovenbouw mee te beginnen. De handelingen zijn eenvoudig en niet moeilijker dan 
ze eventueel in de onderbouw gehad hebben. Voor het eerst in dn curriculum moeten metingen ge
daan worden. In dit experiment wordt ook aandacht besteed aan het nut van herhaalmetingen en het 
verwerken van meetgegevens in tabellen. Het is niet noodzakelijk dat de theorie vooraf behandeld is. 
Wèl moeten de eerste twee wetten van Newton bekend zijn en is het noodzakelijk dat de leerlingen 
in staat zijn om een kracht te ontbinden langs twee willekeurige assen. 
Als blokjes worden gebruikt met dezelfde oppervlaktestructuur maar met verschilende massa, kan na
gegaan worden of er een verband bestaat tussen massa en wrijvingskracht. Dit verband (de wrijvings
coêfficiênt) behoort weliswaar niet meer tot het eindexamenprogramma, maar kan goed behandeld 
worden in practicumvorm. 
Het is belangrijk dat vooraf enkele metingen gedaan worden, zodat de leerlingen met de goede veer
unsters kunnen werken. Welke dat zijn, hangt van de blokjes af (massa en oppervlaktestructuur). 

2.4 De valbeweging. 

Bron: Natuurkunde op corpusculaire grondslag, deei3V- dr.J.Schweers en drs.P. van Vianen, pag.30. 

Vergeleken met de opstelling in de vorige experimenten, is de opstelling bij dit experiment zeer moei
lijk voor de leerlingen. Vooral voor de leerlinegn, die in de onderbouw al iets aan practicum gedaan 
hebben en derhalve de eerste twee experimenten van dit blok hebben overgeslagen, is de stap groot 
met betrekking tot het bouwen van de opstelling. Voor veelleerlingen is de stap misschien te groot. 
Een mogelijkheid om problemen met het bouwen van de opstelling te voorkomen, is een gedeelte vast 
in elkaar zetten. Het meetgedeelte kan zodanig worden klaargezet, dat de leerlingen alleen nog maar 
het statief met toebehoren hoeven hanteren. 
Ten aanzien van het verwerken van meetgegevens is dit experiment een uitbreiding op het vorige. De 
meetpunten dienen ungezet te worden in een diagram. Dit uitzetten gebeurt in een volledig voorge-
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drukt diagram: de eenheden en schaal van de assen zijn reeds gegeven. Gevraagd wordt om uit het 
diagram de steilheid te bepalen en daaruit de valversnelling g. 
De nauwkeurigste methode om de waarde van de valversnelling is zoals hier beschreven met behulp 
van een electronische klok, die de tijd start, zodra de kogelloslaat van de electromagneet, en de tijd 
stopt, zodra de kogel het plaatje C treft. Deze apparatuur zal op weinig scholen beschikbaar zijn in 
een grote hoeveelheid. Ten aanzien van de apparatuur kan het experiment sterk vereenvoudigd wor
den, door de tipmeting te laten verrichten met een stopwatch. 
Deze laatste methode heeft voor- en nadelen. Een voordeel is de vereenvoudiging van de apparatuur 
en wel om twee redenen. de eerste reden is da1 de leerlingen minder problemen zullen ondervinden 
met het bouwen van de opstelling. De tweede reden is dat de benodigdheden veel goedkoper zijn en 
op de meeste scholen aanwezig zullen zijn. Een nadeel is dat de metingen onnauwkeuriger zijn. De 
metingen kunnen echter nauwkeuriger gedaan worden dan in eerste instantie mogelijk lijkt. De reac
tietijd van de leerlingen speelt nauwelijks een rol van betekenis. Omdat een tijdsverschil gemeten 
wordt (tussen het voor de eerste en tweede keer indrukken van de stopwatcht) zal het effect van de 
reactietijd (gemiddeld ca.0.3 s) minimaal zijn. Bovendien hoeft de leerling die de stopwatch indrukt 
niet te reageren op een plotselinge gebeurtenis. 
Het verdient wel aanbeveling dat de leerlingen eerst een aantal malen oefenen, voordat ze met de 
echte metingen beginnen. Op deze manier is het mogelijk om de valversnelling te bepalen met een 
afwijking kleiner dan 1 0%. 
Een ander nadeel is da\ de leerlingen, vergeleken met het vorige experiment, te maken krijgen met 
twee extra moeilijkheden: 
-het verwerken van meetgegevens in diagrammen 
- het rekening houden met meetfouten. 
Een klein voordeel is dat de overgang naar het volgende experiment soepeler verloopt. 

2.5 Valproef van Atwood. 

Bron: Practicum Natuvrl<unde, deel B- drs.J.C.J.Masschelein, pag.38 e.v. 

Ten aanzien van de practicumvaardigheden, wordt in dit experiment weinig toegevoegd vergeleken 
met het vorige experiment. De extra moeilijkheid is dat op een indirecte manier een grootheid (de val
versnelling g) bepaald wordt. 
Op de manier zoals beschreven is het mogelijk de valbeweging te vertragen. Door de valtijd te ver
groten is het mogelijk die tijd nauwkeuriger te meten met eenvoudige meetapparatuur (stopwatch). 
Met welke factor f de tijd verlengd wordt ten opzichte van de vrije val is makkelijk te berekenen. Als 

= 1 + 

men twee voorwerpen gebruikt met de massa m1 resp m2 en een massaverschil .àm, dan is f gelijk 
aan 

Hieruit volgt dat f groter wordt naarmate het verschil in massa kleiner is. De absolute fout in .àm is de 
absolute fout in m1 plus de absolute fout in m2. De relatieve fout wordt echter groter naarmate .àm klei
ner wordt. Als experiment uitgevoerd wordt met m1 • 63 ± 1 g en m2 .. 49 ± 1 g, dan is ~m gelijk aan 
14 ± 2 g (relatieve fout 14%). 
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Het verband tussen de versnelling a , de valversnelling g en f wordt gegeven door 

2 g = f • a 

Hieruit kan men afleiden dat a kleiner is, naarmate f groter is. 
In dit experiment wordt de wrijvingskracht in de katrol onder andere bepaald door de som van de bei
de massa's en zal groter zijn naarmate m1+m2 groter is. De richting van deze wrijvingskracht is tegen
gesteld aan de resulterende kracht op de twee massa's. Hieruit volgt dat de wrijvingskracht een gro
tere rol zal spelen, naarmate (m1+m2)/(m1-m2) groter is, dus naarmate f groter is. 
Het experiment is uitgevoerd met m1 = 63± 1 gen m2. 49 ± 1 g. De relatieve fout in äm is dan 14% 
De meetfout in de tijd bedraagt ongeveer 10%. De fout in de hoogte (1 à 2%) is klein ten opzichte van 
de fout in de tijd en äm. 
De metingen zijn verricht vanaf verschillende hoogten, achtereenvolgens 0.42, 0.82, 1.16 en 1.48 m. 
De waarde van de valversnelling die hieruit berekend is, bedraagt 5.6 ± 1.5 mls2. 
Deze waarde is te laag ten opzichte van de literatuurwaarde (g=9.8 mls2). Het verschil tussen de ge
meten waarde en de literatuurwaarde ligt niet aan meetfouten. Een mogelijke oorzaak voor het ver
schil is dat de wrijvingskracht niet verwaarloosd mag worden. 
De kracht Fa die voor de versnelling van de beide voorwerpen zorgt is gelijk aan (m1+m2) a. Substi
tutie van de formule die het verband aangeeft tussen a en g laat zien dat 

De wrijvingskracht wordt groter naarmate m1+m2 groter wordt. Afhankelijk van de grootte van de wrij
vingskracht mogen we in dit experiment niet op voorhand aannemen dat die verwaarloosbaar is. 

2.6 De slinger. 

Bron: eigen ervaring. 

Dit experiment geeft een indruk van het voorbereidende werk, dat bij experimenteren in zijnalgemeen
heid komt kijken. In de inleiding worden variabelen genoemd, waarvan de slingertijd afhankelijk zou 
kunnen zijn. In het experiment wordt de slingertijd bepaald als functie van één van die variabelen. 
Bij het beschrijven van dit experiment stond de opbouw centraal en niet de inhoud van het experiment. 
De inhoud kan voor bovenbouwleerlingen aantrekkelijker gemaakt worden door de mathematische 
slinger te vervangen door een fysische. Vooral als het experiment door leerlingen uitgevoerd wordt 
die al enige practicumervaring hebben opgedaan of al bekend zijn met de slingerformule voor mathe
matische slinger. 
De opzet van het experiment hoeft niet te veranderen als de mathematische slinger vervangen wordt 
door een fysische slinger. Het is zelfs mogelijk om het experiment uit te breiden ten aanzien van de 
vaardigheden. Het trekken van conclusies kan op een hoger niveau gebeuren dan nu het geval is. 

3 

B 
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lok 2. 

De nadruk in dit blok ligt op het verwerken van meetgegevens. In blok 1 worden de eenheden, waa
rin gemeten wordt, in de tabellen en bij de diagrammen vermeld. In dit blok zijn de tabellen en dia
grammen nog voorgedrukt en staan de grootheden nog vermeld, maar moeten de leerlingen zeH de 
eenheden invullen. Bij de voorgedrukte diagrammen moeten ze bovendien zelf beslissen hoe de as
sen ingedeeld worden. In de eerste experimenten van dH blok staat nog regelmatig vermeld dat ze 
moeten denken aan de eenheden, bij de latere experimenten is deze opmerking steeds meer wegge
laten. 
Met uitzondering van het laatste experiment, moeten steeds grootheden uit diagrammen bepaald wor
den. In het vorige blok is hier een begin mee gemaakt, met de vermelding dat ze bv. de steilheid moe
ten bepalen en daaruit de gevraagde grootheid. In dit blok wordt alleen de opdracht gegeven: bepaal 
uit het diagram ... 
De moeilijkheidsgraad ten aanzien van de practicumvaardigheden is niet of nauwelijks oplopend bin
nen dit blok. Er is vooral naar gestreefd dat leerlingen routine opbouwen. Het bepalen van een fysi
sche grootheid moet vanzelfsprekend worden, vandaar dat de nadruk ligt op herhaling. 

3.1 Rechtlijnige beweging. 

Bron: Natuurkunde -opgaven en -experimenten - J.Beek, drs.H.Jetses, ir.J. Vervoort, pag. 269 e.v. 

Wat onderwerp betreft hoort dit experiment in het vorige blok thuis. De eenparig rechtlijnige beweging 
wordt in de eerste helft van het schooljaar in 4-VWO behandeld, evenals de tijdtikker. Omdat de over
gang van de punten op een tikkerstrook naar gemiddelde snelheid en snelheid enig inzicht vereist, is 
dit experiment verplaatst naar blok 2. 
Om de invloed van wrijving zo gering mogelijk te houden, is het noodzakelijk om gebruik te maken van 
licht lopende wagentjes. Bovendien is het raadzaam gebruik te maken van wagentjes die niet te snel 
ontsporen. Volgens BEE79-2 is aan beide voorwaarden te voldoen door gebruik te maken van speel
goedautootjes. Vooraf een exemplaar uittesten voordat tot de aanschaf van meerdere wordt overge
gaan, is aan te bevelen. 
Aangezien de wrijving (zeker in experimenten) zelden verwaarloosd kan worden, ligt het voor de hand 
dat de berekende waarde van de valversnelling g lager is dan de literatuurwaarde. In de beschrijving 
van het experiment is er vanuit gegaan dat de wrijvingskracht niet verwaarloosd kan worden. De laat
ste opdracht voor de leerlingen is om die wrijvingskracht te berekenen. Hier wordt verder niets mee 
gedaan. De vraag is voornamelijk gesteld om een indruk te geven hoe de verhouding is tussen wrij
vingskracht en zwaartekracht. Het is eventueel mogelijk om met behulp van berekening een link te 
leggen naar de wrijvingscoêfficiênt. 

3.2 Bepaling van de veerconstante. 

Bron: Practicum Natuurkunde. deel B- drs.J.C.J.Masschelein, pag.31 e.v. 

Nieuw in dit experiment is dat twee methode·s vergeleken worden om een fysische grootheid te be
palen. De leerlingen moeten een uitspraak doen, welke van deze twee methode's de beste is. Op 
grond van deze uitspraak moet een beslissing gemaakt worden met betrekking tot een vervolgmeting 
(het bepalen van de veerconstante van twee veren parallel of serie). 
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De enige voorwaarde om dit experiment goed te laten verlopen is dat de twee veren identiek behoren 
te zijn. Vooraf zullen geschikte veren uitgezocht moeten worden. De veerconstante moet in overeen
stemming zijn met de massa van de gewichten die men er aan wil hangen en de trillingstijd moet meet
baar zijn. 
Welke methode het best geschikt is om de veerconstante van twee veren parallel of in serie te bepa
len, is vooraf niet te zeggen. Dat wordt uiteindelijk bepaald door de gebruikte veren en gewichten. 

3.3 Propje schieten. 

Bron: Practicum schoolonderzoeken van de OMO-scholen, pag.247. 

In voorgaande experimenten is getracht de leerlingen het nut van herhaalmetingen bij te brengen. De 
methode die meestal gehanteerd wordt, hpudt in dat een grootheid een aantal malen gemeten wordt. 
De uiteindelijke waarde wordt bepaald door het gemiddelde van die meetwaarden, eventueel onder 
weglating van extreme uitschieters. Bij opdracht 2 van dit experiment hebben de herhaalmetingen een 
ander doel. De eerste keer dat de schijf wordt weggeschoten, moet men kijken waar de schijf onge
veer terecht komt. De tweede keer wordt iets nauwkeuriger de plaats bepaald enz. 
Ook nieuw is, dat er een hypothese getoets moet worden die een benadering is van de theorie (de 
elastiek kan beschouwd worden als een veer). 
Om in de klas geen wild-west feest te krijgen is het raadzaam, om schijven te gebruiken die niet te 
licht zijn voor de gebruikte elastiek. In verband hiermee is het eventueel raadzaam om de elastiek niet 
tè strak te spannen op de plank. Met een gewoon elastiekje is het goed mogelijk om een damschi~ 
enkele meters weg te schieten, zonder dat er sprake is van een overdreven strak gespannen elastiek 
of grote uitrekking voor het wegschieten. 
Bij de bespraking van dit experiment in hoofdstuk 6 zijn de resultaten reeds aan de orde geweest. Ver
gelijken van de potentiêle energie van het elastiek, met de kinetische energie van de schijf, op het mo
ment dat deze de plank verlaat, heeft alleen nut als men globaal willaten zien, dat niet alle potentiêle 
energie wordt omgezet in kinetische energie. Een gedeelte van de beschikbare energie gaat verloren 
aan arbeid om de wrijvingskracht te overwinnen. Uit de metingen van de leerlingen was geen duide
lijk verband hierover af te leiden. De kinetische energie was bij benadering tussen 40% en 130% van 
de potentiêle energie. Waarden boven de 1 00% waren weliswaar een uitzondering en werden slechts 
uit de metingen van één leerling berekend, maar hiermee wordt enigzins aangegeven dat voor het ver
gelijken van de energieên, nauwkeurige meetmethoden nodig zijn. 

3.4 Proef van Melde. 

Bron: Systematische Natuurkunde, deel B • drs.J. W.Middelink, pag.236. 

Aan de hand van een paar regels tekst en een schematisch plaatje wordt de leerlingen gevraagd een 
opstelling te bouwen. Tijdens het uittesten van dit experiment door enkele leerlingen, bleek dit goed 
uitvoerbaar, ondanks het feit dat ze niet wisten wat alles precies voorstelde. Het enige probleem dat 
zich voordeed, was dat de afstand tussen de spoel en de bladveer niet goed ingesteld werd. 
De opstelling kan op verschillende manieren aangepast worden aan de eisen van een school, zonder 
dat daardoor het experiment wezenlijk verandert. Het enige essentiêle is dat men een draad met een 
vast uiteinde, waarvan de spankracht gevariêerd kan worden, aan het andere uiteinde in trilling kan 
brengen. De wijze waarop de spankracht gevariêerd wordt, kan wèl van invloed zijn op het experi-
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ment. Als dit gebeurt door aan de draad te trekken met behulp van een veerunster, dan kan het zijn 
dat de spreiding van de meetpunten niet goed is. Door met verschillende gewichtjes te werken is de 
spreiding beter. 
Oe resultaten zijn beschreven in hoofdstuk 6. 

3.5 Bepaling van de geluidssnelheid. 

Bron: Het practicum in het schoolonderzoek natuurkunde- G. Verkerk, pag.199. 

De specifieke practicumvaardigheden lijken in dit experiment eenvoudiger dan in de voorgaande ex
perimenten. Het uitwerken van de metingen is gemakkelijker en minder werk, dan bij de andere ex
perimenten van dit b\ok. De moeiliikheidsgraad van het experiment wordt verhoogd als men de leer
lingen vraagt, aan te geven in een tekening, waar de knopen en buiken zich bevinden als er resonan
tie optreed. Omdat het niet de bedoeling is de moeilijkheidsgraad te verhogen door theoretische vra
gen, is in de instructies deze opdracht weggelaten. 
De opstelling heeft als grootste voordeel, dat op een eenvoudige wijze de hoogte van de luchtkolom 
gewijzigd kan worden, zonder dat er geknoeid wordt met water. Als gebruik wordt gemaakt van gla
zen buis en cilinder, is het raadzaam om op de bodem van de cilinder een stukje schuimrubber of iets 
dergelijks te leggen. Hiermee wordt voorkomen dat de buis kapot gestoten wordt op de bodem. Bij de 
1Jitvoering op school is een aan twee kanten open cilinder gebruikt, die aan de onderkant werd afge
~loten met een rubber stop. Dit bleek al voldoende om schade te voorkomen. Het is noodzakelijk dat 
de cilinder van doorzichtig materiaal is om de hoogte van de waterspiegel te kunnen bepalen. De buis 
hoeft niet noodzakelijk doorzichtig te zijn. In M0089 wordt vermeld dat voor de buis gebruik is ge
maakt van pvc-pijp, en dat hiermee goede resultaten te behalen zijn. Ook met de op school gebruik
te opstelling, een glazen cilinder met een doorsnede van ca. 5 cm en een glazen buis met een door
snede van ca. 3 cm) zijn goede resultaten behaald (zie hoofdstuk 6). 

4. Blok 3. 

In dit blok komen alle vaardigheden aan de orde die betrekking hebben op uitvoeren en evalueren van 
een experiment. Het evalueren wordt voor de leerlingen moeilijker. In de instructies zijn geen voorge
drukte tabellen en diagrammen, maar moeten ze deze zeH tekenen. In verband hier mee is het raad
zaam om voor het practicum enige aandacht te besteden aan verslaggeving. 

4.1 Bepaling van de lineaire ultzettlngcoêfflclênt. 

Bron: Practicum Natuurkunde, deel B- drs.J.C.J.Masschelein, pag.33 e.v. 

Bij de uitvoering van dit experiment komen enkele moeilijkheden aan de orde. Deze problemen zijn in 
twee categorieên te verdelen: die voor de docent en die voor de leerling. 
Wordt de opstelling gebruikt zoals beschreven, dan kan het organisatorisch een probleem zijn, om 
alle leerlingen van warm water te voorzien. 
Een fundamenteler probleem is het om de leerlinegn een opstelling aan te bieden, waarmee ze uit de 
voeten kunnen. Allereerst moet de opstelling goed vastgeklemd kunnen worden. Er wordt een kleine 
grootheid gemeten, waardoor eisen gesteld worden aan de stabiliteit van het geheel. Op de tweede 
plaats is het moeilijk om de temperatuur van een staaf te meten. Vandaar dat in de tekening is aan-
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gegeven dat de temperatuur van het stromend water gemeten wordt. In de praktijk lijkt dit nog proble
men genoeg op te leveren. Heeft men de mogelijkheid de warmwaterkraan op de buis aan te slu~en, 
dan loopt men het risico dat het water door de openingen bij de thermometers alle kanten op spu~. 
Vult men de buis steeds met warm water, dat men in een bakje weer opvangt (zoals is aangegeven 
in de figuur bij de leerlingeninstructies), dan kan het zijn dat het vrij lang duurt eer de buis dezelfde 
temperatuur heeft als het water. 
Een mogelijk alternatief voor de beschreven opstelling zou kunnen zijn om niet het water door de buis 
te laten stromen, maar om de buis met de meter te plaatsen in een waterbak. Door de goede warm
tegeleiding van metalen kan men er vrij zeker van zijn, dat binnen vrij korte tijd de temperatuur van 
het water dezelfde is als die van de staaf. 
Tijdens het uitvoeren van het experiment zullen de leerlingen steeds moeten beslissen of zich een 
temperatuurevenwicht heeft ingesteld tussen het water en de buis. Het moeilijkste lijkt echter het ij
ken van de meter. Ze moeten zelf achterhalen wat het verband is tussen de u~zetting van de buis en 
de uitslag van de meter. 
Gezien de hoge warmtegeleidingscoêfficiênt ligt het voor de hand om buizen te gebruiken van mate
rialen als koper of aluminium. De buizen die voor dit experiment gbruikt worden mogen niet te kort zijn 
in verhouding met hun diameter. De uitzetting ten gevolge van verh~ting gebeurt niet alleen in de leng
terichting maar ook radiaal. Dit betekent dat het wijzertje van de meter omhooggedrukt wordt wat een 
extra draaiing, en dus een extra uitslag, ten gevolg heeft. Deze bijdrage aan de uitslag van de meter 
zal klein zijn als de verhouding van de lengte tot de diameter groot is. 
Of de resultaten in overeenstemming zijn met de theorie zal voornamelijk afhangen van de mate waa
rin men de temperatuur die men meet overeenkomt met de temperatuur van de buis. 

4.2 Wet van Gay-Lussac. 

Bron: Natuurkunde -opgaven en -experimenten - J.Beek, drs.H.Jetses, ir.J. Vervoort, pag. 284 e.v. 

Op het eerste gezicht lijkt dit experiment een acceptabel alternatief om de wet van Gay-Lussac mee 
te verifiêren. Het grote voordeel van dit experiment is dat geen gebruik gemaakt wordt van kwik. Voor 
de watermanometer geldt dat 1 cm hoogteverschil overeen komt met 100 N/m2. Hierdoor is het mo
gelijk kleine drukverschillen te meten en is het niet noodzakelijk om de temperatuur van het water ex
treem te verhogen. Een temperatuurverhoging van 20 oe naar 30 oe geeft reeds een hoogteverschil 
van 30 cm water. 
Bij de uitvoering van het experiment moeten de leerlingen de volgende problemen oplossen: 
- het zal enige tijd duren voordat de temperatuur van de afgesloten hoeveelheid lucht gelijk is aan de 

temperatuur van het waterbad 
- het zal moeilijk zijn het volume van de afgesloten hoeveelheid lucht constant te houden. 
Het laatste probleem is op te lossen door een waterslang te nemen met een niet te kleine diameter. 
Het is dan mogelijk om water bij te vullen, net zoveel als nodig is om het volume weer in de oorspron
kelijke toestand terug te brengen. 
Het eerste probleem is alleen maar op te lossen door lang genoeg te wachten, totdat er een tempe
ratuurevenwicht is tuusen het waterbad en de afgesloten hoeveelheid lucht. Regelmatig roeren in het 
waterbad kan die wachtijd enigzins verkorten. 
Om te controleren in hoeverre de metingen nauwkeurig zijn, kan men het absolute nulpunt bepalen. 
Hier moet men echter niet teveel van verwachten. De metingen liggen allemaal in een klein gebied, 
ver weg van dit nulpunt. Als men een rechte lijn door de meetpunten in een p,T- diagram trekt, dan 
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kan een kleine afwijking in de steilheid reeds zorgen voor een aanzienlijk fout in de bepaling van het 
absolute nulpunt. 

4.3 De verzadigingsdruk van water. 

Bron: Het practicum in het schoolonderzoek natuurkunde- G. Verkerk, pag.218. 

In eerste instantie lijkt dit een envoudig experiment. Het grootste probleem is echter een afgestoten 
hoeveelheid waterdamp te krijgen, zonder lucht. Als er zich nog tucht in de erlemeyer bevindt, dan is 
het experiment nog steeds goed uitvoerbaar, maar de resultaten kunnen niet gecontroleerd worden 
aan de hand van de literatuurwaarden voor de dampdruk. Wel kunnen die literatuurwaarden gebruikt 
worden om de achtergebteven hoeveelheid lucht te bepalen. 
Bij dit experiment komen weer een paar problemen aan de orde, die ook bij de voorgaande twee ex
perimenten een rot speelden: 
- om het experiment uit te kunnen voeren zullen de teertingen moeten beschikken over warm water. 
- om goede metingen te kunnen verrichten zal de temperatuur van de waterdamp in de erlemeyer ge-
lijk moeten zijn aan de watertemperatuur in het waterbad. Gezien de hanteerbaarheid van deze ap
paratuur, lijkt dit en minder groot probleem dan bij de voorgaande experimenten. 

4.4 Beeldvorming met een lens. 

·Bron: Systematische Natuurkunde, deel B - drs.J. W.Middelink, pag.266 

Het is mogelijk om experimenten met lenzen reeds in de onderbouw te doen. Het omgaan met de ap
paratuur is in het algmeen redelijk eenvoudig. De reden dat dit experiment pas in blok 3 geplaatst is, 
is de verhoogde moeilijkheidsgraad ten aanzien van het verwerken van de meetgegevens. In het ver
werken van meetgegevens in diagrammen wordt al aandacht besteed in de experimenten van blok 1. 
Tot nu toe moesten de leerlingen steeds direct gemeten grootheden op de assen uitzetten (in een en
kel geval een kwadraat). Bij dit experiment moet 1/v uitgezet worden tegen 1/b. Het is dan niet meer 
zo eenvoudig in te zien dat de meetpunten allemaal op een rechte lijn moeten liggen en dat uit de snij
punten met de assen de brandpuntsafstand bepaald kan worden. 
Tijdens het testen van dit experiment door een aantalleerlingen is gebleken dat het beste een brand
puntsafstand van ongeveer 15 cm gewerkt kan worden. De meetfouten in ven b zijn dan naar verhou
ding groot. Bovendien is de lens tamelijk bol, wat het moeilijk maakt om nauwkeurig beeldpunts- en 
voorwerpsafstand te bepalen. Neemt men een lens met een kortere branpuntsafstand, dan liggen alle 
meetpunten erg dicht bij elkaar. Gebruikt men een lens met een brandpuntsafstand die veel groter is, 
dan liggen de beeldpunten erg ver weg (als men tenminste een goede spreiding In de meetpunten wil 
hebben). Met een branpuntsafstand van 15 cm is het mogelijk om een goede spreiding te krijgen, zon
der al te ver weg te moeten. Deze spreiding is van belang om de brandpuntsafstand zo goed moge
lijk te kunnen berekenen. 
De onnauwkeurigheid in het tweede gedeelte (beeldpuntsafstand b uitzetten als functie van de ver
groting N). Vooral omdat gevraagd werd de vergroting te bepalen uit de grootte van het beeld en de 
grootte van het voorwerp. Als een voorwerp gebruikt wordt van 1 à 2 cm, dan is de meetfout in de 
voorwerpsgrootte 5 à 10 %. Mogelijk is dat deze laatste methode betere resultaten geeft, in vergelij
king tot de eerder genoemde methode, waarbij 1/v wordt uitgezet als functie van 1/b, als gewerkt wordt 
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met een lens met korte branpuntsafstand. Uit de meting van die ene leerling, die tijdens het testen van 
de experimenten een lens met brandpuntsafstand van 6 cm gebruikt heeft, is dit niet te achterhalen. 
De verdere resultaten zijn besproken in hoofdstuk 6. 

4.5 Manneke Pis. 

Bron: Het practicum in het schoolonderzoek natuurkunde - G. Verl<erl<, pag.248. 

Dit experiment is bij uitstek geschikt om een onbekend verband af te leiden. Het verband tussen de 
uitstroomsnelheid en de hoogte van de waterkolom hoort namelijk niet tot de eindexamenstof. Er wor
den vooral eisen gesteld aan de nauwkeurigheid waarmee geneten wordt (zie ook Hoofdstuk 6). In de 
beschrijving, zoals ze getest is door verschillende leerlingen, wordt voorgeschreven dat ze de hori
zontale verplaatsing moeten uitzetten als functie van de wortel uit de hoogte. Een andere mogelijk
heid is om hun dit verband zelf te laten ontdekken door zowel de horizontale verplaatsing als de hoog
te van de waterkolom logaritmisch te laten verwerken. Op die manier kunnen ze zelf het verband ach
terhalen. 
Het verband tussen de uitstroomsnelheid en de hoogte van de waterkolom wordt gegeven door 

Vx = -yl2gh 
waarin g de valversnelling is. 
Met behulp van de formules voor de horizontale worp moeten de leerlingen zelf kunnen achterhalen 
wat het verband is tussen vx en de horizontale verplaatsing. Dit is een zuivere theorievraag, maar mc·~t 
te beantwoorden zijn, zeker als ze het experiment "Propje schieten" al gedaan hebben. 
De verdere uitwerking van het experiment kan op verschillende manieren gebeuren. Men zou het ver
band tussen uitstroomsnelheid en hoogte van de waterkolom kunnen geven en dan vragen de waar
de van de valversnelling g te bepalen. 
In dit curriculum is er voor gekozen om de leerlinegn alleen te laten bepalen dat er een rechtlijnig ver
band bestaat tussen horizontale verplaatsing van de waterstraal en de hoogte h van de waterkolom. 
Hieruit moeten ze dan nog afleiden dat er eveneens een lineair verband bestaat tussen uitstroom
snelheid en hoogte van de waterkolom. 

5. Blok 4. 

5.1 Het meten van weerstanden. 

Bron: eigen ervaring. 

Een algemeen fysisch probleem dat op de middelbare school weinig aandacht krijgt is dat je meet
waarde beïnvloed wordt door de meting. Dit verschijnsel is goed aan te tonen door metingen met volt
en ampèremeters. Als de stroom door en/of de spanning over een weerstand bepaald wordt dan wor
den de metingen beïnvloed door de meters. Een ampèremeter heeft altijd een (kleine) inwendige weer
stand en de stroom door een voltmeter is niet per definitie gelijk aan nul. 
Op de tweede plaats wordt in dit experiment aandacht besteed aan de manier van meten. Een meet
methode die in een bepaalde situatie goed is, hoeft in een andere situatie niet goed te zijn. 
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BIJLAGE 7 

Dit alles wordt in dit experiment aangetoond door eenvoudige weerstandsmeting. Ten aanzien van de 
practicumvaardigheden is dit experiment tamelijk eenvoudig voor dit blok, en zou het beter passen in 
blok 1. Omdat in blok 1 te weinig theorie bekend is om vragen te stellen, waarbij enig inzicht verlangd 
wordt, iser voor gekozen om het experiment in dit blok te plaatsen. 
Dit experiment komt het best tot zijn recht als gebruik wordt gemaakt van niet-ideale meters: een volt
meter met een (in verhouding tot de te meten weerstand) niet te grote inwendige weerstand en een 
ampèremeter met een niet te kleine inwendige weerstand (in verhouding tot de te meten weerstand). 

5.2 De Inwendige weerstand en bronspanning van een niet-Ideale spanningsbron. 

Bron: eigen ervaring. 

Voordat de leerlingen beginnen met meten, zullen ze een uitspraak moeten doen over in verband met 
de beste meetmethode. Welke deze methoden zijn wordt in de instructies uitgelegd. Vervolgens moe
ten ze beide methoden toetsen door de metingen uit te voeren. Met behulp van de gegevens op de 
meter (of de door de docent verstrekte gegevens) met betrekking tot de inwendige weerstand van de 
meters moeten ze. deze voorspelling maken. 
Evenals in het vorige experiment is het van belang dat de meters niet ideaal zijn. Als spanningsbron 
kan goed een eenvoudige batterij gebruikt worden. 

5.3 De Lorentzkracht. 

Bron: Systematische natuurkunde, deel C- Drs.J.W.Middelink, pag. 151 e.v. 

Dit experiment is goed geschikt om uit te voeren voordat de stof behandeld is. Met een eenvoudige 
opstelling zijn een aantal kwalitatieve verbanden te achterhalen. Om de Lorentzkracht te kunnen me
ten, heeft men geen dure stroombalans nodig. Een draadraam, een stokje dat in het midden zodanig 
ondersteund wordt dat het bruikbaar is als balans en een krom gebogen spijker is voldoende. Aan de 
ene kant van het stokje wordt het draadraam bevestigd, over het andere wordt de spijker gehangen. 
Als door het draadraam een stroom gevoerd wordt en het in een magneetveld gehangen wordt, dan 
kan men al uitspraken doen over de Lorentzkracht, door te letten op de plaats van de spijker om even
wicht te krijgen. De plaats waar de spijker komt is afhankelijk van de Lorentzkracht. 
Boven beschreven opstelling is te eenvoudig om er nauwkeurige metingen mee te verrichten. Globa
le uitspraken zijn echter zeer goed te doen. Zelfs enige evenredigheid met de sterkte van het mag
neetveld kan ontdekt worden met behulp van een of twee eenvoudige staafmagneten. 
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1. INLEIDING. 

Tijdens het eerste deel van dit afstudeeronderzoek is nagegaan in 
hoeverre en op welke wijze het experiment aan de orde komt in het 
PLON-pakket voor de HAVO-bovenbouw. 
De doelen van dit vooronderzoek zijn: 
- na te gaan in hoeverre lijsten met praktikumvaardigheden bruikbaar 

zijn voor analyse van lespakketten 

na te gaan in hoeverre het experiment aan de orde komt in een 
modern leerpakket voor de bovenbouw havo/vwo 

- na te gaan in hoeverre er sprake is van een systematische opbouw 

van een praktikumkurrikulum. 
Het onderzoek is in drie delen te splitsen: 

I. algemene karakterisering van een experiment 
II. analyse in hoeverre de onderzoeksvaardigheden, zoals beschreven 

in hetEPEP (Experimenteel PLON Examenprogramma voor VWO), 
aan de orde komen 

III. analyse welke onderzoeksvaardigheden volgens de CITO-lijst in 
de experimenten aan de orde komen. 

I. Algemene karakterisering van een experiment. 
Experimenten werden gekarakteriseerd aan de hand van de volgende 
kriteria: 
1) plaats in het lesrooster. 

Hiervoor is de bij ieder them~ behorende lerarenhandleiding 
(AVOL) als uitgangspunt genomen. Hierin staat steeds een 
lessenplan vermeld. 

2) indeling van het experiment (klassificatie). 
Er is onderscheid gemaakt tussen de volgende typen van experiment: 
a) praktikurn 

b) demonstratie 

c) video 

d) simulatie. 
Bij de bepaling van het type werd gekeken naar de manier waarop het 
experiment in de leerlingensyllabus beschreven wordt. Bij de verdere 
statistische verwerking zijn alleen de experimenten van het type a 
(praktikum) meegenomen. 
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3) duur van het experiment. 

Het betreft hier steeds geschatte tijden. Deze getallen kunnen 
niet in absolute zin gezien worden, maar geven eerder een beeld 
hoe de onderlinge verhouding tussen de experimenten is. 
Hierbij dient nog vermeld te worden, dat bij de schatting 
iedere proef afzonderlijk bekeken werd. Bij het aaneenschakelen 
van meerdere proeven tijdens een praktikummiddag kunnen deze 
tijden aanzienlijk afwijken. 

4) duur van de uitwerking. 
Ook hier betreft het geschatte tijden en kunnen de getallen niet 
in absolute zin gezien worden. 

5) onderscheid tussen kwalitatief en kwantitatief. 
Experimenten waarbij men alleen maar hoeft te kijken naar wat er 
gebeurt, werden als 11 kwalitatief 11 geklassificeerd. Experimenten 

waarbij metingen gedaan werden (uitkomst in getallen), werden 
als kwantitatief aangemerkt. 

6) onderscheid tussen begripsvormend en illustratief te aanzien van 
de leerstof. 
Een experiment werd als begripsvormend getypeerd als nieuwe 

begrippen geïntroduceerd worden in het behandelde thema en met 
name in het betreffende experiment. 
Een experiment werd als illustratief beschouwd als begrippen aan 
de orde komen, die uit eerdere thema's of andere leerstof bekend 
verondersteld worden. 

7) gebruikte apparatuur. 
Om een inzicht te krijgen in de benodigde apparatuur werd de 
volgende indeling gemaakt: 
A. dure apparatuur (hoogstens één exemplaar aanwezig op een school) 
B. betaalbare apparatuur (vermoedelijk 1 à 5 aanwezig) 
C. praktikurn apparatuur (12 à 15 exemplaren aanwezig) 
D. huis- tuin- en keukenapparatuur (zoals elastiekjes). 

II. Analyse in hoeverre de onderzoeksvaardigheden, zoals beschreven in 
het EPEP, in de experimenten aan de orde komen. 
Er werd gebruik gemaakt van de EPEP-lijst met onderzoeksvaardigheden 
zoals gepubliceerd in ''EPEP-VWO, een voorstel voor een Experimenteel 
PLON Examenprogramma voor VW0 11 in nov.1983, pag. 15 (zie bijlage 1). 
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III. Analyse in hoeverre de onderzoeksvaardigheden, zoals beschreven in 

de CITO-lijst, in de experimenten aan de orde komen. 
Er werd gebruik gemaakt van de CITO-lijst 11 Lijst van vaardigheden 
verbonden aan experimenteel werk (praktikum) bij natuurkunde 11

, 

concept dec.1984 (zie bijlage 2). 

In de navolgende beschouwing wordt eerst ieder thema apart besproken en 
daarna de cursus in zijn geheel. 
In de bijgaande diagrammen is steeds te zien, in hoeveel experimenten 
een bepaalde vaardigheid gevraagd wordt. De nummering op de horizontale 
as komt overeen met de nummering van de vaardighedenlijsten van 
EPEP (diagram b) en CITO (diagram c) (zie bijlage I en II). 
In diagram a staat op de horizontale as de typering van de gebruikte 
apparatuur (zie Inleiding onder I-7). 
Op de verticale as staat in alle drie de gevallen het aantal experimenten 
waarin een bepaald type apparatuur of een bepaalde vaardigheid aan de 
orde komt. 
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2. DE PLON-THEMA•s VOOR HAVO-BOVENBOUW. 

De PLON-cursus voor 4 en 5 HAVO bestaat uit een tiental thema•s en 
een repeteerthema. Deze thema•s ZlJn zó gekozen, dat het de leerling 
duidelijk kan worden hoe natuurkunde in wisselwerking is met 
technologie en samenleving. 
In vervolg op de aandacht in de onderbouw voor fysisch-technische 
aspecten in de (directe) omgeving van de leerlingen en samenlevings
problemen waarin de natuurkunde een (soms kleine, soms wat grotere) 
rol speelt, krijgen in de thema•s voor 4 en 5 HAVO de onderlinge 
verbanden tussen natuurkunde, techniek, omgeving en samenleving meer 
accent. De onderwerpen zijn wat grootschaliger, liggen soms wat verder 
af van hetgeen de leerlingen direct zullen meemaken of wat hen vanuit 
hun dagelijkse bezigheden direct zal interesseren. Wèl zijn de 
onderwerpen steeds zó gekozen en uitgewerkt dat de natuurkunde de 
leerling helpt om greep te krijgen op zijn technologische leefwereld: 
het kiezen van en omgaan met apparaten (de leerling als consument en 
gebruiker van techniek), het begrijpen en interpreteren van 
(natuur)verschijnselen, het nadenken over mogelijke standpunten in 
controversiële samenlevingsvraagstukken. 
De PLON-cursus voor de HAVO-bovenbouw bestaat uit de volgende thema•s: 

HAV0-4 Vergelijken. 
- Weersveranderingen. 
- Muziek. 
- Verkeer. 
- Electrische machines. 
- Energie en kwaliteit. 

HAV0-5 - Materie. 
- Lichtbronnen. 
- Ioniserende straling. 
- Electronica. 
- Repeteerthema. 
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2.1 VERGELIJKEN. 

De centrale vrJ.ag in 11 Vergelijken 11 is: hoe vergelijk je eerlijk. 
Eerlijk vergelijken heeft te maken met de keuze van een meetmethode en 
het kiezen van een vergelijkingsgrootheid. Deze aspecten van eerlijk 
vergelijken worden uitgewerkt in een aantal situaties die voor de 
leerling herkenbaar zijn: vergelijkend warenonderzoek, kiezen van een 
materiaal op grond van de materiaaleigenschap ''sterkte 11

, 

veiligheidsaspecten (remmen en verlichting) bij het kopen van een fiets, 
de effectiviteit van maatregelen voor warmte-isolatie van een woning, 
veiligheidsaspecten {het voorkomen van brandgevaar) bij de electrische 
huisinstallatie. 
Het praktische gedeelte van dit thema is opgesplitst in drie delen: 
1. veilig fietsen 
2. warmte-isolatie in woningen 
3. electriciteit in huis. 
Gezien de omvang van de experimenten doet iedere leerling slechts één 
onderdeel of gedeelte hiervan. Aan ieder onderwerp wordt gewerkt in 
groepsverband. Na afloop van het onderzoek vindt rapportage plaats 
aan de klas. 
Volgens het door de PLON-samenstellers geadviseerde lessenplan zijn voor 
het onderzoek 3 à 3~ lesuren beschikbaar. Dit houdt in dat binnen een 
groep een taakverdeling aangebracht moet worden om het hele onderzoek 
binnen de beschikbare tijd uit te voeren. 

freq. 

15 

10 

5 

A B C D 

a. gebruikte 
apparatuur 

freq. 

15 

r--
~ ~ 

10 
....__ ....... 

5 

123123123 
2 3 

b. EPEP-lijst 

freq. 

15 

nr 
10 

- ,_... 

5 

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 
A B C D 

c. CITO-lijst 

2.1 Frequentiediagram m.b.t. "Vergelijken". 
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De samenstellers van dit thema hebben de nadruk gelegd op het 
voorbereiden en evalueren van een experiment. De fysische aspecten van 
de experimenten zijn, volgens hun eigen uitspraak, hieraan ondergeschikt 
gemaakt. Ooor de aard van het door mij gedane onderzoek is dit niet 
controleerbaar. 
Dat de nadruk in dit thema ligt op het voorbereiden en evalueren van 
een experiment blijkt duidelijk uit diagram 2.1. Als we aan de hand van de 
de EPEP-vaardighedenlijst de experimenten bekijken, dan blijkt dat aan 
ieder onderdeel van deze lijst aandacht is besteed. Het zwaartepunt 
ligt weliswaar bij de vaardigheden 2.1 en 2.2 ("apparatuur correct tot 
opstelling formeren" en "metingen correct uitvoeren"), maar dat komt 
omdat deze vaardigheden essentieel zijn voor een experiment. De frequentie, 
waarmee deze vaardigheden aan bod komen, kan dan ook als normalisatie
standaard fungeren. 
Gaan we kijken in hoeverre de vaardigheden, zoals genoemd in de 
CITO-lijst, aan bod komen, dan krijgen we een vergelijkbaar beeld, met 
uitzondering van de vaardigheden D2 (verklaring geven) en D3 (suggesties 
doen voor voortzetting van het onderzoek). De reden hiervoor zou kunnen 
zijn, dat deze vaardigheden, in genoemde formulering, niet in de 
EPEP-lijst voor komen en als zodanig ook niet nadrukkelijk gevraagd 
worden bij een experiment. 

2.2 WEERSVERANDERINGEN. 

Als centrale vragen voor het thema "Weersveranderingen'' zijn gekozen: 
- welke factoren bepalen het weerbeeld 
- welke rol spelen deze factoren bij weersveranderingen 

hoe komt een weersvoorspelling tot stand, hoe betrouwbaar is hij en 
wat kun je er mee doen 
welke menselijke activiteiten beïnvloeden het weer nu en in de 

toekomst. 
Er is bij de opzet van dit thema en bij de selectie van de leerstof en 
vaardigheden sterk toegewerkt naar een actief gedrag van leerlingen met 
betrekking tot allerlei aspecten die met weer te maken hebben. Zo zijn 
er veel uitgewerkte leerlingproeven, over het algemeen met een tamelijk 
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gesloten karakter, er ZlJn veel vragen opgenomen en er wordt nogal 

vaak een beroep gedaan op de leerlingen om zelfstandig informatie te 

verzamelen; weerberichten gedurende de loop van het thema en algemene 
informatie in de keuzeperiode aan het eind. 
Ten aanzien van 11 het experiment 11 zijn alleen de eerste vier hoofdstukken 
(van de acht) van belang, omdat de overige hoofdstukken geen proeven 
bevatten. 

Hoofdstuk 1 bevat 8 proeven, die volgens het lessenplan in het 2e lesuur 
behandeld dienen te worden. De totale geschatte tijdsduur voor deze 
experimenten bedraagt 135 minuten. Dit zou betekenen dat iedere leerling 
slechts 1 of 2 (hooguit 3) proeven zou kunnen doen. Uit de AVOL blijkt 
echter dat deze experimenten bedoeld zijn als demonstratie-experimenten. 
Ook dan lijkt 1 lesuur erg weinig om alle proeven te doen, tenzij de 
leraar een goed voorbereide flitsende performence geeft. 

Van de eerste vier proeven uit hoofdstuk 2 kiest iedere leerling er één, 
waarna rapportage plaats vindt aan de klas. De verdere experimenten in 
dit hoofdstuk zijn weliswaar beschreven als leerlingexperiment, maar 
dienen volgens de AVOL beschouwd te worden als demonstratieproef. De 
samenstellers geven in het geval van een Ván deze experimenten (bepaling 
van de relatieve vochtigheid), twee redenen waarom de proef naar de 
leerling toe is geschreven: 
- het realiseert wellicht een betere betrokkenheid van de leerlingen 
- het stelt de leraar in staat om de proef toch als leerlingexperiment 

te laten uitvoeren. 
In de lesuren 9, 10 en 11 werken de leerlingen in groepsverband aan één 
van de hoofdstukken 3, 4, 5. 
In hoofdstuk 3 komen vier experimenten aan de orde, waarvan in de AVOL 
er eigenlijk al weer twee geschrapt worden. Het experiment met betrekking 
tot het wolkenlicht kan alleen 's nachts uitgevoerd worden en is alleen 
voor de liefhebbers, evenals het maken van wolkenfoto's. 
In hoofdstuk 4 komen eveneens vier experimenten aan de orde, die echter 
allemaal door de leerlingen uitgevoerd kunnen/moeten worden. 
Hoofdstuk 5 bevat geen enkel experiment, evenals de hoofdstukken 6,7 en 8, 

die klassikaal behandeld worden. 
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freq. 
25 

20 

15 

lO 

5 

A B C D 

a. gebruikte 
apparatuur 

freq. 
25 

20 

15 

10 

5 

123123123 
2 3 

b. EPEP-lijst 

freq. 

25 

20 

15 

10 

5 

123412121234 
A B C D 

c. CITO-lijst 

2.2 Fr>equentiediagr>am m.b.t. "Weersver>anderingen". 

Ten aanzien van de experimentele vaardigheden kan geen éénduidige 
uitspraak gedaan worden. In het ongunstigste geval doet een leerling 
één experiment. Of deze leerling meer experimenten doet (en hoeveel) 
hangt in de eerste plaats af van welk hoofdstuk in het keuzegedeelte 
gekozen wordt, en in de tweede plaats is het afhankelijk van hoeveel 
tijd de docent aan de proeven in hoofdstuk 1 wenst te besteden. Enig 
voorbehoud bij de interpratie van diagram 2.2 lijkt dan ook gewenst. 

2.3 MUZIEK. 

In dit thema is een keuze gemaakt uit die aspecten van de muziek waar 
de fysica een bijdrage kan leveren aan een beter inzicht in muziek: 
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- de klankkleur van instrumenten 

- de subjectieve en objectieve kanten van het luisteren naar muziek 
- de akoestiek 
- de kwaliteit van audio-apparatuur. 
Twee vraagstellingen staan centraal: 

- wat bepaalt objectief beschreven het karakter en de kwaliteit van 
muziek en hoe kun je deze veranderen 

- hoe beïnvloedt het gehoor van een individu dat karakter en die kwaliteit 
van muziek (subjectief beschreven). 

Onder kwaliteit wordt niet de waardering van muziek verstaan (mooi of 
lelijk), maar bedoeld wordt dat kwaliteit iets zegt over de mate van 
beïnvloeding die de muziek ondergaat op zijn weg van bron via medium 
naar ontvanger. 
In de handleiding bij dit thema zijn 41 experimenten beschreven 
(waarvan 39 praktikum). In hoofdstuk 4 zijn een aantal omvangrijkere 
experimenten beschreven, waar de leerling een keuze uit moet maken. 
De geschatte tijd die een leerling met praktikum bezig is, bedraagt 
gemiddeld ca.800 minuten (16 lesuren), het keuzeonderwerp aan het eind 
niet meegerekend. Voor de behandeling van dit thema staan 24 lessen: 
19 voor de behandeling van de stof, 4 voor het keuzeonderwerp en 1 voor 
de afsluitende toets. Het lijkt me niet haalbaar om van de 19 beschikbare 
lessen er 16 met praktikurn te vullen. In de praktijk zal de schatting 
van de praktikumtijd om twee redenen waarschijnlijk te hoog zijn: 
1. Bij het inventariseren van de experimenten is er van uit gegaan, dat 

bij iedere nieuwe proef de leerling opnieuw moet beginnen met het 
maken van de opstelling. Er zijn echter experimenten beschreven 
waarbij dit niet noodzakelijk is, omdat bij een voorgaand experiment 
dezelfde apparatuur nodig was. Het uitvoeren van meerdere experimenten 
direct achter elkaar kan dan een aanzienlijke tijdsbesparing 

opleveren. 
2. Het maken van een P.B.G.(Persoonlijke Gehoor Beschrijving) kan 

klassikaal gebeuren. Dit levert een geschatte tijdswinst op van 

ca.3 lesuren. 
Wat de vaardigheden betreft ligt de nadruk sterk op het uitvoeren van 
het experiment (zie diagram 2.3). Ook aan de evaluatie wordt redelijk 
veel aandacht besteed (bij ca.30% van de experimenten). ~et name bij 
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apparatuur 
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freq. 
30 

25 

20 

15 

lO 

5 

2.3 Frequentiediagram m.b.t. "Muziek" 

123412121234 
A B C D 

c. CITO-lijst 

de keuze-experimenten wordt aandacht besteed aan de evaluatie. 
Vaardigheden die niet aan bod komen zijn het stellen van de hypothese 
en het formuleren van de onderzoeksvraag. 
Ter afsluiting van dit thema zijn 4 lesuren gereserveerd voor een 
zelfstandig keuze-onderzoek. Welke vaardigheden hierin aan bod komen 
is natuurlijk moeilijk te voorspellen. De vaardigheden die in de rest van 
dit thema niet aan bod kwamen (hypothese stellen en onderzoeksvraag 
formuleren) zullen nu wel van belang zijn. 
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2.4 VERKEER. 

Verkeer is een lessenserie waarin de leerlingen 
- een natuurkundig begrippenkader aanleren ten aanzien van bewegingen, 

krachten en energie-omzettingen in het verkeer; 
- onderzoek doen, zowel aan echte verkeersmiddelen en -situaties als 

aan modellen; 
- belangrijke natuurkundige en technische aspecten leren kennen van 

veiligheid en zuinigheid in het verkeer. 

Voor dit thema zijn 24 lesuren beschikbaar: 19 voor de behandeling van 
de stof, 4 voor een verkeersonderzoek naar keuze en 1 voor de afsluitende 
toets. 
Alle beschreven experimenten zijn geconcentreerd in de hoofdstukken 
3 en 4. 
Hoofdstuk 3 begint met twee korte experimenten die door alle leerlingen 
gedaan worden. Daarna volgen 4 opgaven (waarvan 3 praktikum) waarvan 
iedere leerling er één kiest. Ook van de 5 experimenten uit hoofdstuk 4 

kiest iedere leerling er één. Dit bete~ent dat iedere leerling 3 of 4 
experimenten uitvoert (afhankelijk van de keuze in hoofdstuk 3). 
De gemiddelde praktikumtijd bedraagt 180 minuten (3 à 4 lesuren). Dit 
lijkt geen al te grote (praktikum)belasting te zijn, gezien de omvang 
van het thema. 
De beschreven experimenten zijn zodanig van opzet, dat voor alle 
leerlingen elk punt uit de EPEP-vaardighedenlijst aan bod komt. 
Bovendien wordt speciale aandacht besteed aan twee vaardigheden die 
niet expliciet genoemd zijn: het schatten van meetonzekerheid en het 

zoeken naar evenredigheden. 
freq. 

10 

5 

A B C D 

a. gebruikte 
apparatuur 

freq. 
10 

123123123 

1 2 3 

b. EPEP-lijst 

freq. 
10 

5~-

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 
A B C D 

c. CITO-lijst 

2. 4 Frequentiediagram m.b.t. "Verkeer". 
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2.5 ELECTRISCHE MACHINES. 

Het thema is opgebouwd rond 4 vragen: 
1. op welk fysisch principe berusten motoren en generatoren 
2. in welke vormen zijn deze principes toegepast 
3. wat zijn de eigenschappen van de diverse machines als geheel 
4. welk nut heeft deze kennis in het dagelijks leven. 
De beschikbare tijd is volgens het lessenplan wederom 24 lesuren: 
19 voor de behandeling van de stof, vier voor het keuze-onderzoek en 
1 voor de afsluitende toets. 
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2 3 

b. EPEP-lijst 

freq. 
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25 

20 
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A B C D 

c. CITO-lijst 

2.5 Frequentiediagram m.b.t. "EZ.ectrische machines". 
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2.6 ENERGIE EN KWALITEIT. 

De centrale themavraag is: hoe kun je "verstandiger" omgaan met energie 
- in je persoonlijk handelen, 
- in je maatschappelijk handelen. 

Er wordt niet alleen aandacht besteed aan de fysische kennis over energie 
(verschillende typen, rendement) maar ook aan verschillende niveau's 
van besluitvorming waarop over energiegebruik beslist wordt. 
Iedere leerling doet slechts één praktikumexperiment dat 1 à 2 lesuren 
in beslag zal nemen. Met uitzondering van de punten 1.1 (hypothese 
stellen) en 1.2 (onderzoeksvraag formuleren) komen alle vaardigheden 
volgens de EPEP-lijst aan bod, echter niet bij alle experimenten. 
Bv. 3.1 (meetresultaten verwerken tot relaties) wordt slechts bij één 
experiment (van de 5 verschillende experimenten) gevraagd. Ter 
afsluiting van dit thema zijn nog 5 lessen gereserveerd voor het 
uitvoeren van een keuze-onderzoek. 

A B C D 

a. gebruikte 
apparatuur 

freq. 
5 

123123123 
1 2 3 

b. EPEP-lijst 

freq. 

5 [ I 

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 
A B C D 

c. CITO-lijst 

2. 6 Frequentiediagram m.b.t. "Energie en lo.,;aZiteit". 

2. 7 MATERIE. 

Materie is het eerste thema voor 5 HAVO. Centrale vragen in dit thema zijn: 
- hoe heeft het denken over de bouw van materie zich in de loop der tijd 

ontwikkeld 
- welke rol speelde techniek bij de voortgang van natuurkundig onderzoek 
- welke persoonlijke stempel hebben enkele vooraanstaande natuurkundigen 

gedrukt op de ontwikkeling van hun vak 
- wat zijn de kernpunten van het huidige onderzoek naar de bouw van 

materie. 
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5 

A B C D 

a. gebruikte 
apparatuur 

freq. 

5 

freq. 

5 

123123123 
2 3 

b. EPEP-lijst 

2. 7 Frequentiediagram m.b.t. "Materie". 

-

123412121234 
A B C D 

c. CITO-lijst 

Gezien de aard van dit thema zijn slechts in beperkte mate experimenten 
uit te voeren in de les. 
Het is duidelijk te merken dat de nadruk niet ligt op experimentele 
vaardigheden. In zoverre er experimenten beschreven staan beperken ze 
zich, ten aanzien van de vaardigheden, tot het maken van een opstelling, 
metingen en evaluatie. 
Er zijn slechts 7 proeven beschreven (+ 2 demonstratieproeven + 

1 simulatie-experiment) die in hun geheel niet meer dan 3 lesuren in 
beslag zullen nemen. 

2.8 LICHTBRONNEN. 

In dit thema gaat het om de volgende vragen: 
waarvoor gebruiken we verschillende soorten licht: welke eisen stellen 
we aan de verlichting thuis, op school, op straat enz., wat kost al die 
verlichting ons, hoeveel energie is er mee gemoeid, hoe zou daarop te 
bezuinigen zijn; 
wat gebeurt er als een materiaal licht uitzendt: wat is licht, welke 
processen en wetten zijn bepalend voor de aard en de hoeveelheid van 
de uitgezonden straling door de verschillende soorten lichtbronnen; 

- hoe zitten al die verschillende soorten lampen in elkaar: hoe wordt 
bij de ontwikkeling van moderne lichtbronnen gebruik gemaakt van 

natuurkundige processen en wetten, hoe wordt een zo goed mogelijke 
afweging gemaakt tussen tegenstrijdige eisen. 
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Van de 18 beschikbare lessen zullen naar schatting 6 lessen worden 

besteed aan praktikum. Volgens de samenstellers wordt met name aandacht 

besteed aan de volgende onderzoeksvaardigheden (nummering volgens EPEP): 
1.1 hypothese stellen 
2.3 meetresultaten overzichtelijk opslaan 
3.1 meetresultaten verwerken tot relaties 

3.2 gevonden resultaten relateren aan hypothese 
3.3 conclusies trekken. 
Als extra onderzoeksvaardigheid wordt nog genoemd: meetresultaten 
corrigeren voor gevoeligheid gebruikte apparatuur. 
Met uitzondering van de extra vaardigheid (hier is niet naar gekeken) en 
vaardigheid 1.1 is in diagram 2.8 terug te vinden dat aan genoemde 
punten aandacht is besteed. Het stellen van een hypothese wordt slechts 
drie maal gevraagd (van de 18 experimenten). 

freq. freq. freq. 

15 

10 

5 

ABCD 123123123 123412121234 
2 3 A B C D 

a. gebruikte b. EPEP-Iijst 
apparatuur c. CITO-lijst 

2.8 Frequentiediagram m.b.t. "Lichtbronnen". 
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2.9 IONISERENDE STRALING. 

De rode lijn in dit thema is de vraag naar de aanvaardbaarheid van 
toepassingen van ioniserende straling. Met in gedachten de bijdrage die 
natuurkundige kennis en inzicht kan leveren aan het beantwoorden van 
deze vraag, zijn de samenstellers van dit thema uitgekomen op de volgende 
subvragen: 
- waar komt de straling vandaan 
- wat zijn de eigenschappen van ioniserende straling 
- hoe kan deze straling gemeten worden 
-wat zijn de effecten van deze straling voor het menselijk lichaam 
- welke gebruiksmogelijkheid biedt de straling 
- hoe is bescherming mogelijk. 
In dit thema komen 5 toepassingsgebieden aan bod: natuurlijke straling, 
gezondheidszorg, kernenergie, kernwapens en toepassingen in de techniek. 
In dit thema wordt geen enkel leerlingexperiment beschreven. Wel zijn 
in het lessenplan 2 lesuren (van de 22) gereserveerd voor het 
stralingspraktikum, dat verzorgd wordt door de vakgroep Didaktiek van de 
Natuurkunde, Rijksuniversiteit Utrecht. 
Bij de verdere statistische verwerking is er van uit gegaan dat deze 2 
lessen inderdaad gevuld worden met praktikum. Over de vaardigheden valt 
uiteraard geen uitspraak te doen, omdat de experimenten van het 
stralingspraktikum niet in de handleiding zijn opgenomen. 

2.10 ELECTRONICA. 

In het thema electronica gaat het om de volgende vragen: 
- hoe wordt een aantal functies gerealiseerd op het gebied van 

electronische communicatie, informatieverwerking en automatisering; 
- hoe beïnvloeden wetenschap, techniek en samenleving elkaar bij de 

ontwikkeling van de electronica; 
- welke effecten kan de ontwikkeling van de electronica hebben op onze 

toekomstige samenleving. 
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Van de 20 beschikbare lesuren (19 voor de behandeling van de stof + 

1 voor de afsluitende toets) zijn de leerlingen naar schatting 9 lesuren 
bezig met praktikum. De praktikumvaardigheden die hierbij het meest aan 
bod komen zijn het correct tot opstelling formeren van de apparatuur 

en het correct uitvoeren van de metingen. Dit is op zich niet zo 
opvallend, omdat dit twee inherente eigenschappen zijn aan het praktikum. 

Wel opvallend is dat aan andere vaardigheden geen of nauwelijks geen 

aandacht besteed wordt. Dit is duidelijk waarneembaar uit diagram 2.10. 
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A B C D 

c. CITO-lijst 

2.10 Fr>equentiediagr>am m.b.t. "EZectr>onica" 
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2.11 HET TOTALE PLON-PAKKET VOOR HAVO-BOVENBOUW. 

Bij de beschouwing van de verschillende thema 1
S voor de HAVO-bovenbouw 

moesten we regelmatig concluderen dat bepaalde vaardigheden sterk 
benadrukt worden, terwijl andere praktikumvaardigheden niet of nauwelijks 
aan de orde komen. Welke vaardigheden aan bod komen is vooral van belang 
te weten voor die scholen, die slechts een of twee thema 1 S uit het pakket 
kiezen en de rest van de examenstof behandelen aan de hand van ander 
lesmateriaal. Voor scholen die hun lespakket voornamelijk op het PLON
pakket hebben afgestemd, kan ook gekeken worden in hoeverre de diverse 
vaardigheden in het totale pakket aan de orde komen. Dit kan gedaan 
worden aan de hand van de EPEP- en de CITO-vaardighedenlijsten. 
Bovendien kan nog gekeken worden naar de hoeveelheid praktikum. 

2.11.1 Beschouwing aan de hand van de EPEP-vaardighedenlijst. 

Als we naar diagram 2.11.1 kijken, waarin de frequentie waarin de 
prakt i kumvaardi gheden aan de orde kor~en voor het he 1 e kurri kul urn verwerkt 
zijn, dan zien we dat alle vaardigheden aan bod komen. De nadruk ligt 
op het uitvoeren van het experiment maar ook aan de evaluatie en 
voorbereiding wordt ruime aandacht besteedt. Bovendien moeten we met 
name ten aanzien van de voorbereiding vermelden, dat de werkelijke 
situatie er nog iets beter uitziet. In het diagram zijn namelijk de 
5 keuze-onderzoeken, zoals ze in 4-HAVO uitgevoerd dienen te worden, 
niet verwerkt. Bij deze keuze-onderzoeken is het vaak zo, dat de leerling 
zelf het onderwerp bepaalt, en van dat onderwerp uit ook zelf het 
onderzoek voorbereid, uitvoert en evalueert. Deze onderzoeken zijn in deze 
deze statistische verwerking niet meegenomen omdat niet gezegd kan worden 
welke onderzoeksvaardigheden wel en welke niet aan de orde komen. 
De experimentele vaardigheden kunnen we, naar opklimmende moeilijkheids
graad, verdelen in drie categorieën: 
- uitvoering van het experiment 
- evaluatie 
- voorbereiding van het ·experiment. 
In het diagram zien we ook dat aan de uitvoering de meeste aandacht wordt 
besteed, aan de evaluatie minder en aan de voorbereiding nog minder. 
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Dit lijkt helemaal niet vreemd als men bij de opbouw van de experimentele 

vaardigheden het volgende proces in ogenschouw neemt. Men begint met 
eenvoudige proeven waarbij de leerlingen handelingen moeten uitvoeren 

met apparatuur en waarnemingen moeten doen. Dan kan men de proeven 
moeilijker maken door de meetresulteaten te laten verwerken ir1 
grafieken of tabellen en hier relaties uit te halen, de resultaten 
te relateren aan de hypothese en conclusies trekken. De laatste stap 
is dan om ook het stellen van de hypothese, formuleren van de onderzoeks
vraag en ontwerpen van het experiment aan de leerling over te laten. 
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2.11.1 Frequentiediagram m.b.t. het hele PLON-pakket. 
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In het gehele curriculum is deze opbouw echter niet terug te vinden. 
Het stellen van een hypothese wordt vooral gevraagd in het allereerste 
thema van 4-HAVO (Vergelijken). Daarna komt deze vaardigheid alleen 
nog maar incidenteel aan bod in de thema•s Verkeer, Electrische 
machines (4-HAVO) en Lichtbronnen (5-HAVO) en eventueel in de keuze
onderzoeken in 4-HAVO. Het formuleren van de onderzoeksvraag wordt 
zelfs nog maar in twee thema's gevraagd: Vergelijken en Verkeer. 
Het ontwerpen van een experiment wordt vaker gevraagd maar weer 
voornamelijk in 4-HAVO (42 keer tegenover 2 keer in 5-HAVO). 

2.11.2 Beschouwing aan de hand van de CITO-lijst. 

Het diagram dat ontstaan is aan de hand van de CITO-vaardighedenlijst 
vertoont een grilliger karakter. Het verschil tussen de twee diagrammen 
zou aanleiding kunnen geven om de twee vaardighedenlijsten eens met 
elkaar te vergelijken, om te zien of de genoemde vaardigheden echt 
verschillen of dat alleen de formulering anders is. 
Een opvallend verschil tussen de twee lijsten is, dat in de CITO-lijst 
als vaardigheid 11 rapporteren over het experiment 11 genoemd wordt, 
terwijl dit op de EPEP-lijst helemaal niet voor komt. Dit verschil 
is juist zo opmerkelijk, omdat rapportage vaak gevraagd wordt binnen 
het PLON-pakket en deze ook zeer belangrijk wordt gevonden door 
de samenstellers. 

2.11.3 De hoeveelheid praktikum. 

In 4-HAVO worden naar schatting 60 van de beschikbare 131 lesuren 
besteed aan praktikurn (46%). De 5 keuze-onderzoeken (elk 4 lesuren) 
zijn hierbij beschouwd als praktikum. Deze schatting is gemaakt aan 
de hand van de leerlingenhandleiding. Bij de beschouwing van met name 
Weersveranderingen en Muziek zijn reeds enkele kanttekeningen geplaatst, 
waardoor we moeten veronderstellen dat het percentage praktikurn 
in werkelijkheid iets lager ligt. 
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Diagram 2.11.2 Percentage van de tijd die in ieder thema besteed 

wordt aan praktikum. 

In 5-HAVO worden naar schatting 20 van de beschikbare 84 lesuren 
besteed aan praktikurn (23%). Hierbij is er van uit gegaan dat de 
2 uren die ingepland zijn voor het stralingspraktikum bij het thema 

Ioniserende straling ook hiervoor gebruikt worden. 
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3. CONCLUSIES. 

De vaardigheden volgens de EPEP-vaardighedenlijst komen allen aan bod, 
volgens een te verwachten verdeling: moeilijke vaardigheden het meest, 
gemakkelijke het minst. Van een systematische opbouw in moeilijkheids
graad ten aanzien van de praktikumvaardigheden is weinig te merken. 
De EPEP-lijst blijkt goed bruikbaar bij analyse van het PLON-pakket. 
De vaardigheden zoals ze in de experimenten aan de orde komen, zijn 
allen terug te vinden op de lijst. 
De CITO-vaardighedenlijst blijkt voor het PLON-pakket minder bruikbaar. 
Dit is te verklaren doordat de samenstellers van het onderzochte 
lesmateriaal waarschijnlijk zijn uitgegaan van hun eigen vaardigheden
lijst. 
In 5-HAVO wordt aanzienlijk minder praktikurn gedaan dan in 4-HAVO. 
Enerzijds komt dit omdat de behandelde stof meer theoretisch van aard 
is, anderzijds is het moeilijk om bij thema's als ~~~1aterie 11 en 
.. Ioniserende straling .. een uitgebreid leerlingenpraktikum samen te 
stellen. 
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BIJLAGE 1. EPEP-VWO, een voorstel voor een Experimenteel PLON 

Examenprogramma voor VWO. 

Praktikumvaardighedenlijst. 

1. Experiment voorbereiden. 
1. hypothese stellen 
2. onderzoeksvraag formuleren 
3. experiment ontwerpen 

2. Experiment uitvoeren. 
1. apparatuur correct tot opstelling formeren 
2. metingen correct uitvoeren 
3. meetresultaten overzichtelijk opslaan 

3. Experiment evalueren. 
1. meetresultaten verwerken tot relaties 
2. gevonden resultaten relateren aan hypothese 
3. conclusies trekken 
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BIJLAGE 2. Lijst van vaardigheden verbonden aan experimenteel 

werk (praktikum) bij natuurkunde. 
Concept dec.1984 

A. Voorbereiding van een experiment. 
1. uit informatiebronnen één of meer experimenteel toegankelijke 

problemen onderkennen 
2. één of meer veronderstellingen maken met betrekking tot het 

probleem 
3. het doel formuleren van een experiment 
4. een werkplan maken 

B. Uitvoering van het experiment. 
1. handelingen uitvoeren met benodigdheden 
2. waarnemingen doen en verwerken 

C. Bewerking van de waarnemingen. 
1. meetgegevens ordenen en uitwerken 
2. verkregen gegevens interpreteren 

D. Verantwoording van verrichtingen en resultaten. 
1. betrouwbaarheid/geldigheid van conclusies onderzoeken 
2. verklaring geven 

3. suggesties doen voor voortzetting van het onderzoek 
4. rapporteren van het experiment. 
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BIJLAGE 3 Numerieke gegevens, zoals ze uit dit onderzoek naar voren 
zijn gekomen. 

"' 
..., .,;, 

.: <1J "' "' <1J ·~ 
<1J ·~ 

..., 
~ 

"' ~ ·~ "' "' u ~ .. 
"' "' 

..., .. E 3 .: "' .: <1J .>< 
.", <1J <1J <1J "' <1J Ël ~ "' "' .", u 

.>< u :lJ "' "' ·~ . ...., ..: "' .V 0 <1J "' ·~ 

~~ ..,< <1J .. '- 0 
(ij <1J .. ·~ ..0 <1J .. ~ 

<1J <1J ..., 
"' .. ..., 

"' 
..., 

"' "' .. ·~ "" u .. <1J ~ ·~ u "' .. <1J N .. <1J <1J ..., u "' <1J ..., 
<1J <1J "' <1J ~ "' "' ·~ 0 ~ 0 
> 3 ::E > w w ::E ...J - w ..... 

Aanta 1 lesuren 12 24 24 24 24 23 24 18 22 20 215 
Aantal proefjes 13 23 I 41 10 29 5 7 18 - 31 177 
Totale duur (lesuren) 4 11 1 16 4 3 2 3 6 2 9 58 
Kwalitatief - 12 9 - 8 - 3 8 - 13 53 
Kwantitatief 14 13i 34 10 21 5 4 11 - 20 133 
Begripsvormend 14 10! 38 8 28 5 7 18 - 31 149 
Illustrerend - 16 2 2 I - - - - 4 25 
A.,~aratuur A - 2 - - - I 5 - - 2 10 

B - I I 11 I 8 3 5 - - 8 37 

c 14 13 l 35 10 29 4 I 18 - 25 149 
D - 16 I 2 2 - - - - - 21 

EPEP-lijst 1.1 9 - ' - 5 3 - - 3 - - 20 

I. 2 9 - - 5 - - - - - - 11, 

I. 3 9 4 13 5 6 5 - I - I 44 

2. I 13 21 38 10 29 5 7 18 - 31 174 

2.2 13 18 36 10 27 5 7 18 - 31 167 

2.3 9 ó 26 8 14 2 - 5 - - 70 

3. I 12 5 10 3 IJ I 4 10 - - 56 

3.2 9 8 12 8 3 5 2 6 - 3 56 

3.3 12 21 16 8 13 2 6 10 - 10 98 
CIT0-1 ijst AI 9 - - 5 - - - - - - 14 

A2 9 - 3 5 3 - - 3 - - 23 

A3 9 - - - - - - - - - 9 
A4 9 - 13 5 6 5 - - - I 39 

BI 13 23 38 10 29 5 7 18 - 31 174 

62 13 23 38 10 27 5 7 18 - 31 172 

Cl !I 4 18 8 14 5 2 7 - - 69 

C2 13 14 22 8 20 5 5 13 - 8 108 

DI 9 I I 8 I 2 - 2 - - 24 

02 - 13 10 - - - 4 2 - 2 31 

03 - I I 3 - - - I - - 6 

04 9 - 8 8 5 - - - - 3 33 
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BIJLAGE 4. Lijst van onderzochte leerstof. 

Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende leerboeken, 

uitgegeven door de Rijksuniversiteit Utrecht, Project Leerplan 

Ontwikkeling Natuurkunde. 

- Vergelijken, experimentele uitgave 1983, 

AVOL (Aantekeningen voor de leraar), exp. uitg. 1985. 
- Weersveranderingen, exp. uitg. 1983, 

AVOL, 2e herziene druk 1985. 

- Muziek, exp. uitg. 1983, 
AVOL, exp. uitg. 1983. 

- Verkeer, exp. uitg. 1983, 

AVOL, exp. uitg. 1983. 

- Elektrische machines, exp. uitg. 1985 2e-druk, 

AVOL, exp. uitg. 1984. 

- Energie en kwaliteit, exp. uitg. 1984, 

AVOL, exp. uitg. 1984. 

- Lichtbronnen, exp. uitg. 1984, 

AVOL, exp. uitg. 1985. 

- Ioniserende straling, exp. uitg. 1984, 
AVOL, exp. uitg. 1984. 

- Elektronica, exp. uitg. 1984, 
AVOL, exp. uitg. 1984. 

- Materie, exp. uitg. 1984, 

AVOL, exp. uitg. 1984. 
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