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1. INLE !DING 

1.1. Het project Natuurku~de e~ Techniek 

Het project Natuurku~de e~ Techniek houdt zich bezig met techniek in 
het onderW:js. In o~ze moderne samenleving neemt tec~~iek een 
bela~grijke plaats in. L~ het algemeen voortgezet onder~js horen 
leerlinge~ tot nu toe weinig over techniek. Echter in het leven van 
de leerlbge~ speelt tech~iek een bela~grij ke rol. Deze onder~j s
situatie is niet goed. Het onder~js moet leerlingen voorbereiden op 
het fu~ctioneren in onze maatschappij • Het is nodig dat er ruime 
aa~dacht is voor techniek in het onder~js. 
I~ het project Natuurkunde en Techniek (N&T) wordt onderzocht hoe i~ 
het onderwijs tech~iek kan worden ingevoerd. Omdat op scholen nog 
gee~ vak tech~iek bes:aat en omdat ~atuurku~de e~ tech~iek aan elkaar 
verwa~t zijn, richt het o~derzoek zich op de vraag: Welke elementen 
va~ tech~iek kunnen worde~ ingebracht in het natuurkunde-onderwijs in 
het tweede e~ derde leerjaar avo en vwo. 
Deze onderzoeksvraag wordt beantwoord door middel van drie 
deel onderzoeken: 
1 onderzoek naar het beeld van en de houding tegenover tec~~iek bij 

leerlingen; 
2 onderzoek naar de inhoud van het begrip volge~s 

deskundigen; 
3 o~tW:kkeli~g en evaluatie van voorbeeld-lespakkette~ voor het vak 
natuurku~de, waarin tec~,iek ee~ belangrijke rol speelt. 

De sta~d va~ zake~ betreffende deze onderzoekslijnen bij het beg!~ 

van mijn onderzoek zijn [1]: 
1 het attitude onderzoek onder 2.631 leerlingen in het tweede 

leerjaar avo-vwo heeft onder andere de volgende resultaten 
opgeleverd [ 2]: 
a leerlingen blij ken een onduidelijk en onvolledig beeld van 

techniek te hebben. Dat geldt voor meisjes in nog sterkere mate 
dan voor jongens; 

b de relatie en het verschil tussen natuurkunde en tec~~iek is 
onduidelijk; 

c leeringen zijn zich niet bewust dat ontwerpen ee~ belangrijke 
plaats inneemt in de tec~~iek. 

Deze onderzoekslijn, naar de houding van leerlingen tegenover 
techniek heeft zich ondertussen internationaal uitgebreid. Onder de 
naam PATT (Pupils' Attitude Toward Technology) zijn een attitude e~ 
een concept meetinstrument ontwikkeld, die in verschillende landen 
zijn gebruikt [3]. Onlangs, van 9 tot 14 april 1987, is in 
Eindhoven de inter~ationale PATT-2 workshop gehouden. Het PATT
onderzoek heeft naast de attitude tak nu ook een tak curriculum 
ont~kkeling gekregen. 
In Nederland is de PATI-vragenlijst in het najaar van 1986 
afgenomen bij 2349 tweede klas LBO-leerlingen [4]; 



2 het onderzoek naar wat onder het begrip 
verstaan heeft geleid tot het beschrijven 
in v~jf kenmerken [5]. Deze zijn: 
1 de relatie techniek-mens, 
2 de drie dimensies van de tec~,iek; 

i:1formatie, 
3 de relatie techniek-natuurwetenschappen, 
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techniek moet worden 
van het begrip tec~,iek 

materie, energie en 

4 de tec~,ische vaardighede:1: ontwerpen, maken en gebruiken, 
5 de relatie techniek-samenleving; 

3 er zijn v!er lespakketten voor de 2e en 3e klas van het avo en vwo 
geschreven. Deze zijn in het schooljaar '85-'86 op 15 scholen 
gebruikt en na een formatieve evaluatie gereviseerd [6]. In het 
schooljaar '86-'87 worde:1 de gereviseerde lespakketten op ongeveer. 
40 scholen gebruikt en vindt de summatieve evaluat~e plaats. 
Ook zijn twee lespakketten voor de bovenbouw geschreven welke 
eve:1eens !:1 het schooljaar '86-'87 worden gebruikt. De onderwerpe:1 
van deze bovenbouw pakketten z!jn: "doe het zelf" en "verlichting". 

1.2. Het onderzoek e:1 de vragen van deze studie 

M!jn onderzoeksopdracht heeft betrekking op de derde onderzoeksl!jn 
van het project Natuurkunde en Techniek: het entwikkelen en evalueren 
van voorbeeld-lespakketten voor het vak natuurkunde, waarin tec~,iek 

ee:1 belangrijke rol speelt. Deze o:1derzoekslijn bevindt zich b!j de 
start van m!jn onderzoek aa:1 het begin van de eind-evaluatie, de 
summat!eve evaluatie. B!j de summatieve evaluatie gaat het om het 
effect van het lesmateriaal, mede op bas!s van de gebruikswijze in de 
klas [7]. De onderzoeksi:1strumenten voor deze evaluatie zijn: 
~nterviews, leerlingen-vragenl~jst, toetsen, observatie en docenten
vragenlijst. Het onderwerp van m!jn onderzoek is de hier genoemde 
observatie. 
Het doel van deze observatie is: !nz~cht te krijgen in hoeverre het 
bedoelde curriculum, opgesloten in het lesmateriaal, tot 
verwezenlijking komt in het uitgevoerde curriculum. 
Het is evident dat je bij observaties niet alles wat er in de les 
gebeurt kunt observeren. Er zullen keuzen gemaakt moeten worden. Om 
tot deze keuzen te kunnen komen zijn in mijn onderzoek de volgende 
onderzoekslijnen uitgezet om tot de verla:1gde observaties in de klas 
te komen: 
a het onderzoeke:1 op welke facetten observatie bij kan dragen aan de 

summatieve evaluatie; 
b het voor de relevante facetten ontwikkelen van een observatie

systeem; 
c het testen van de o:1twikkelde systemen; 
d het uitvoeren en verwerken van de klasobservaties met de 

ontwikkelde systemen. 
Bij het doorlopen van deze onderzoekslijnen zal gelet moeten worden 
op bovenstaand onderzoeksdoel. Van belang zijn daarbij de doelstel
lingen voor het bedoelde curriculum. Deze doelstellingen zijn [8]: 

inz~cht geven in het verband tussen natuurkunde en tec~,iek, 
- het historisch perspectief van de tec~,iek laten zien, 

!nz~cht geven in het verloop van een ontwerpproces, 
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- aanbrengen van praktisch-technische vaardigheden, 
- aanbrengen van vaardigheden in de omgang met tec~~iek, 
- bijdrage tot attitude-vorming, 
- bijdrage aan beroeps-orientatie met het oog op tec~~ische beroepen. 
Voor de lespakketten geldt dat bovenstaande doelen zowel voor meisjes 
als voor jongens worden nagestreefd. 
Aan de hand van deze lespakket-doelstellingen kan mijn onderzoeksdoel 
worden opgesplitst in een aantal onderzoeksvragen. De lespakketten 
zijn aan de hand van de lespakket-doelstellingen ontW:kkeld. Dit 
houdt in dat de opzet van de lespakkettten zo is dat in bepaalde 
paragrafen verschillende aspecten van de techniek extra aandacht 
krijgen (zie 1.3). Andere aspecten zoals bijvoorbeeld het bijdragen 
tot attitude-vorming zijn in het hele lespakket verweven. 
Observatie kan geen inzicht meten (zie 2.2). Wel kan het meten of in 
de uitvoering van het curriculum "zaken" zijn aangedragen, nod!g om 
tot een goed inzicht te komen. Aan de hand van deze overwegingen zijn 
de volgende onderzoeks-vragen opgesteld, waarover door observatie in 
de klas informatie wordt verzameld. Deze observatie heeft betrekking 
op de facetten van de eerste onderzoekslijn van deze studie. 
1 welke elementen van de techniek worden in de N&T-lessen behandeld? 
2 met \oll:lke onderw!j svormen wordt er in de N&T-lessen gewerkt? 
3 worden de leerlingen gestimuleerd tot eigen inbreng en tot 

divergent denken? 
4 wordt er bij de N&T-lessen onderscheid gemaakt tussen meisjes en 

jongens? 
5 wordt er aandacht besteed aan praktische vaardigheden en zo ja hoe 

gebeurt dit? 
6 beschikken de scholen over voldoende materiaal voor proeven en 

practica? 

1.3. De lespakketten Natuurkunde en Techniek 

Binnen het project Natuurkunde en Techniek is gekozen voor een 
thematische aanpak. Voor de onderbouw, waar de observaties plaats 
vinden, zijn vier thema's ontW:kkeld: 
-elektrische apparaten in huis, 
-water in hu!s, 
-muziekinstrumenten maken, 
- commu.,icatie. 
Aan de hand van de resultaten van de eerste twee project onderzoeks
lijnen is tot een opzet voor de lespakketten gekomen. Na het gebruik 
van de experimentele versie op 15 scholen en de formatieve evaluatie 
is deze opzet bij gesteld en zijn de onderbouw thema's gereviseerd. De 
opbouw van de lespakketten is nu: 
- paragraaf 1 bevat natuurku.~dige kennis die nodig is om het thema te 

kunnen begrijpen. Er wordt een kort overzicht gegeven van ~t 
behandeld moet zijn; 
paragraaf 2 laat de leerlingen een eenvoudig ontwerpproces 
doorlopen. Het gaat hier niet primair om het eindprodukt, maar om 
het proces dat leidt tot dit produkt; 
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- paragrafen 3 en 4 maken de leeringen meer vertrouwd met de werking 
van twee of meer bestaande apparaten; 

- paragraaf 5 brengt een bezinning op gang over de plaats van de 
techniek in het leven van de leerling en over zijn/haar beroeps
mogel!j kheden; 

-paragraaf 6 wijst de leerlingen op de relatie tussen natuurkunde en 
techniek en op de plaats die ontwerpen in de tec~~iek inneemt [9]. 

De inhoud van de lespakketten biedt de mogelijkheid voor 
differentiatie, in het bijzonder interne differentiatie. De eerste 
zes paragrafen vormen de de basisstof. Daarnaast heeft elk lespakket 
drie herhaal- en drie extrastof paragrafen. Het gebruik hiervan wordt 
aan de docenten overgelaten. 
De herhaalstof paragrafen zijn als volgt ingedeeld: 
-de eerste behandelt weer de benodigde natuurkundige kennis; 
- de tweede laat de leerlingen nogmaals het ontwerpproces doorlopen; 
- de derde herhaal-paragraaf geeft weer aandacht aan de bestaande 

apparaten die in de basisstof paragrafen 3 en 4 zijn besproken. 
Aspecten die in de extrastof aan de orde komen zijn: 
- het ingaan op de historie van het thema onderwerp; 
- het vertrouwd maken met de werking van een bestaand apparaat welke 

niet in de basisstof is behandeld; 
- een opdracht waarbij praktisch-tech.~ische- of gebruiksvaardigheden 

worden u!. tgevoerd. 
Voor de inhoudsopgave van de vier onderbouw lespakketten verwijs ik 
naar bij lage 1. 
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2. DE ONTWIKKELING VAN DE OBSERVATIESYSTEMEN 

2. 1. Welke facetten zijn van belang bij observatie in N&T-lessen 

Deze paragraaf behandelt de eerste onderzoekslijn: 
- het onderzoeken op welke facetten observatie kan bijdragen aan de 

summatieve evaluatie. 
Obserevatie is een van de meetinstrument een om informatie te krijgen 
over het gebruik van het lesmateriaal in de klas, het uitgevoerde 
curriculum. Andere meetinstrumenten betreffende het gebruik zijn: 
lesevaluatie-formulieren, toetsen en docenten- en leerlingen
vragenlij sten. Vanuit evaluatie oogpunt gezien komen er wat betreft 
de observatie verschillende facetten in aa~erking: 
1 in hoeverre komen de in het bedoelde curriculum opgesloten 

leerdoelen en tech..,iek-kenmerken tot verwezelijking in het 
uitgevoerde curriculum. 
Een voorbeeld: in paragraaf 5 is een van de doelen aandacht geven 
aan tech..,ische beroepen. Wat je voor de evaluatie nu w!lt weten is 
of b!j het gebruik paragraaf 5 wordt behandeld, en zo ja of 
technische beroepen ook ter sprake komen. U!t de formatieve 
evaluatie is gebleken dat dit niet zo is. Je kunt het bij paragraaf 
5 ook alleen hebben over de gevolgen voor de samenleving van de 
techniek. 
Dit facet is te vangen onder de term lesinhoud; 

2 de onderwijsvorm waarbinnen het gebruik plaats vind. 
De lespakketten kunnen in verschillende onderwijsvormen gebruikt 
worden. De docent is vrij in zijn keuze van de onderwijsvorm. Bij 
de opzet van het pakket is er wel van uitgegaan dat er 
verschillende proeven, technisch-praktische- en/of gebru!ks
vaardigheden worden u! tgevoerd. Hoe de docent dit in zijn lessen in 
past is zijn vrijheid; 

3 de aktiviteiten tijdens het gebruik. 
Deze aktiviteiten zijn te splitsen in verbale en manuele 
akt!viteiten. Uit de leerlingenaktiviteit is de betrokkenheid van 
de leerlingen met het onderwerp te destilleren; 

4 de doelstelling van het project ook specifiek aan meisjes aandacht 
te besteden. 
Binnen de vakgroep didactiek nauuurkunde vindt ook het project MENT 
(MEisjes, NatuurkQ,de en Techniek) plaats. Een van de onderzoeks
terreinen van dit project is het onderzoeken hoe het natuurkunde 
lesmateriaal vriendelijker voor meisjes kan worden gemaakt. Met 
betrekking tot dit onderzoek zijn ook voorbeeld-lespakketten 
ontw!kkeld en geëvalueerd [10]. Er is een samenwerking tussen de 
projecten MENT en N&T; 

5 de leermiddelen en materialen die bij het lesgeven worden gebruikt. 
Voor de verschillende proeven in het lesmateriaal zijn 
verschillende materialen nodig. Van uit evaluatie oogpunt is het 
interessant om te weten of scholen ook over dit materiaal 
beschikken, en zo niet, wat voor oplossingen ze dan kiezen om toch 
de proef te kunnen uitvoeren; 

- enkele andere facetten waarnaar met observatie gekeken kan worden 
zijn: De sociale organisatie, het sociale emotionele klimaat en de 
mobiliteit in de klas. 

Aan de hand van de onderzoeksvragen kan nu bepaald worden in hoeverre 
de genoemde facetten van belang zijn bij de observatie. Parallel 
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hiermee loopt de vraag als een facet van belang is op wat voor manier 
kan het dan geobserveerd worden. In paragraaf 2.2 zal nu eerst een 
inventarisatie van de observatiemethoden worden gegeven, om daarna in 
paragraaf 2.3 per facet te bekijken of het facet relevant, en/of 
observeerbaar is, en zo ja met welke observatiemethode. 

2.2. Inventarisatie van observatiemethoden 

Voor deze paragraaf maak ik gebruik van de inventarisatie van 
observatiesystemen zoals deze gemaakt is door Miedema en Moeldijk bij 
het DBK-na onderzoek [11]. 
Er zijn in het verleden al veel observatie-onderzoeken 
bij beperking tot alleen klas-observatie onderzoeken 
systemen ontW:kkeld. Ièze systemen zijn te groepere!l in 
observatiemethoden. 

gedaan. Ook 
zijn al veel 
een aantal 

Er zijn verschillende manieren om in ee!l klas te observeren, maar ze 
hebben gemeen dat niet een alles observeert. Zelfs al zou je je 
beperken tot één persoon, dan nog kan niet alles geobserveerd worden. 
Er zal dus geselecteerd e!l geabstraheerd moeten worden. Iè bedoeling 
van een observatie is, dat het een objectieve beschrijving geeft va!l 
het te observeren proces. 
Om er voor te zorgen dat je informatie krijgt van het aspect dat je 
wilt observeren zijn er drie observatiemethode:-~ mogel'!.jk. D!.t zijn 
beschrijvende observatie en analytische observatie, welke laaste is 
te splitse!l i:-~ sig:-~- en kategoriale observatie (zie figuur 1). 

observatie 

.------------~--------------~ 
b••chrir.,d· 

I 
direct indirect 

anal yt i se he 

.-----------~-------. 
kategoriale 

I .----- ----rl 
sign-observatie 

I ,_, -- --.,-1 
direct indirect direct indirect 

Figuur 1: Overzicht van observatiemethoden. 

Bij beschrijvende observatie zijn van te voren aandachtspunten 
bepaald. Beschrijvende observatie geeft een verslag van het gebeuren. 
Je krijgt zo globale informatie over het onderW:jsproces. 
Voor meer gedetaileerde informatie ben je aangewezen op analytische 
observatiemethoden. 
Bij analytische observatiemethoden wordt het onderW:jsproces ontleed 
in een aantal componenten. Ièze componenten worden vooraf vast
gesteld. Gebeurtenissen die niet onder deze componenten vallen worden 
tijdens de observatie genegeerd. Op deze manier kunne!'\ bepaalde 
gedragingen gedetailleerd geobserveerd worden. Hoe specifiek een 
bepaald gedrag geobserveerd wordt, hoe minder je van de rest kan 
meenemen. 
Gezie!l het summatieve karakter van mijn onderzoek geeft beschrijvende 
observatie te globale informatie. Ik beperk mij verder tot de 
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a:1alytische observatie. 
Een ander aspect van observatie is directe of indirecte observatie. 
Bij directe observatie vindt het observeren tijdens het proces 
plaats, en bij indirecte wordt het proces eerst geregistreerd met een 
bandrecorder of video, waarna later de observatie plaats vindt. Het 
voordeel van directe observatie is dat geen belangrijke 
gebeurtenissen weg vallen, wat bij opname wel kan gebeuren. Het 
voordeel van indirecte observatie is dat naderhand het proces rustig 
en zo uitgebreid als wenselijk geobserveerd kan worden. 
In sub-paragrafen 2. 2.1 en 2. 2. 2 worden nu respectievelijk de sign
en de kategoriale observatiemethoden besproken. L~ sub-paragraaf 
2.2.3 worden de voor- en nadelen van deze twee methoden tegenover 
elkaar gezet. 

2. 2.1. S!gn-observatie 

Sign-observatie is een observatiemethode waarbij gekeken wordt of in 
het te observeren proces iets gebeurt wat op de bij de observatie 
behorende checklist voorkomt en zodanig genoteert. Gedragingen die 
niet op de checklist voorkomen worden genegeerd. 
Op de checklist staan die gedragingen (items), waarvan het belangrijk 
wordt gevonden, te weten of ze in het lesgebeuren voorkomen. Bij een 
ongelukkige keuze van de items op de checklist zal de observator dus 
weinig te doen hebben. De observatie geeft dan maar zeer beperkte 
informatie. Met de checklist kan op verschillende manieren gewerkt 
worden: 
1 gedurende de observatietijd (bijvoorbeeld een lesuur) elke keer 

aanstrepen als er gescoord wordt op een item; 
2 de observatietijd indelen in tijdsintervallen en dan: 

a gedurende die tijd elke keer aanstrepen als er gescoord wordt op 
een !tem; 

b geduurende die tijd een te scoren gedraging slechts een keer 
aanstrepen. 

Het voordeel van 2 boven 1 is, dat bij een geschikte keuze van tijds
intervallen ook informatie verkregen wordt over de opbouw van het 
proces. De lengte van de tijdsintervallen ligt in de orde van 
minuten. 
Het voordeel van 2b boven 2a is dat dan naar meer gedragingen gekeken 
kan worden, dus een langere checklist. 
Een veel gebruikt sign-observatie systeem is OScAR (Observational 
Schedue And Reeode instrument), ontwikkelt door Medly en Mitzel 
(1958). Ze hebben veel gebruik gemaakt van de items geconstrueerd 
door Cornel (1952) en Withal (1949). Belangrijke aspecten aan dit 
systeem zijn: 

OScAR is gemaakt voor één observator. Onderzoek had uitgewezen dat 
twee observatoren of meer in een klas plaatsen, niet economisch 
was. Een gemiddelde van twee observatoren, die een leraar op twee 
verschillende tijdstippen zien geeft meer informatie omdat het 
gebaseerd is op een twee keer zo grote periode; 
de rol van de observator is om zoveel mogelijk te zien en te horen 
van wat er gebeurt en zoveel mogelijk belangrijke aspecten van het 
onderwijsproces te noteren zonder te kijken naar hQ~ relatie tot 
enige dimensie of schaal. 

OScAR werkt met tijdsintervallen van vijf minuten. 
eerste interval worden aan de hand van een checklist 
gedragingen hoogstens ee~aal gescoord. Gedurende het 

Gedurende het 
met 7l items de 

tweede tijds-
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in~erval worden acht expressieve gedragingen iedere keer gescoord 
wanneer ze voorkome~. ~t herhaalt zich totdat zes keer 5 minute~, 

ofwel drie keer 5 + 5 minute~ zijn verstreke~. B:!.j OScAR vindt 
directe observatie plaa~s. L'rl bij lage 2 is de turfkaart van OScAR 
opgenomen. 

2. 2. 2. Kategoriale observatie 

Kategoriale observa~ie is een observatiemethode waarbij mogelijk 
gedrag in kategorie~n is verdeeld, waarna geobserveerd gedrag in die 
kategorieën wordt ingedeeld. 
Het meest bela~grij ke bij deze methode zijn de kategorieen. Er zijn 
verschillende zake~ waar op gelet moet worden: 
- de kategorieën mogen elkaar niet overlappen; 
- de kategorieën moeten duidelijk omschreven zijn; 
- alle voorbeelden van het gedrag waarin we geinteresseerd zijn 

moeten vallen binnen de gebruikte set kategorieën. 
Een set kategorieen die aan deze drie punten voldoet wordt een facet 
genoemd. Directe observatiemethoden hebben meestal maar een tacet. 
Indirecte methoden kunnen door de vastliggende gegevens 
"mul tifaceted" systemen gebrui ken. 
Nog enkele andere aspecten van de kategorieën zijn: 
- de moeilijkheidsgraad van de kategorieën moet niet te hoog zijn. 

Hoe eenvoud:!.ger de kategorieën e~ met minder training te gebruiken, 
hoe beter het in het algemeen is; 

- zo min mogelijk waarde-oordelen in de kategorieën. Het is 
gemakkelijker om te observeren of een gedrag wel of niet voorkomt, 
dan da~ hier nog aan vastgekoppeld moet worden of het bijvoorbeeld 
onderste~end, structureel of neutraal is; 

- gebruik niet te veel kategorieën; zorg dat de frequentie van de 
kategorieen ongeveer gelijk liggen. Ka~egorieën met een restfunctie 
moeten natuurlijk zo min mogelijk gescoord worden. 

Een ander aspect dat gedeeltelijk samenhangt met de keuze van de 
kategorieën, is dat van de tijdseenheid. Er zijn twee mogelijkheden, 
de vaste tijdseenheid en de fenomenologische tijdseenheid. Een 
fenomenologische eenheid is een eenheid als bijvoorbeeld vraag
antwoord-reaktie. Het probleem hierbij is dat onze taal vaak geen 
mogelijkheden geeft om opvoedkundige gebeurtenissen te benoemen. 
Hierom maken sommige onderzoekers gebruik van door hen gedefinieerde 
analytische eenheden. Het mag duidelijk zijn dat het coderen dan zeer 
goed getraind moet worden om deze eenheden te herkennen en te 
benoemen. Om deze problemen te vermijden kan met vaste tijdseenheden 
gewerkt worden. Het probleem hierbij is da~ het lesgebeuren zijn 
eigen ritme heeft en gebeurtenissen elkaar binnen de tijdseenheid 
kunnen opvolgen. Voor de lengte van de tijdseenheid moet daarom 
gedacht worden aan enkele seconden. 
Een veel gebruikt kategoriaal observatiesysteem is FSIA (Flanders 
System of Interaction Analysis), ontwikkelt door N.A. Flanders 
(1960). Het is een systeem met tien kategorieën om verbale interaktie 
in de klas te observeren. Zeven kategorieën hebben betrekking op de 
verbale gedragingen van de docent; twee op die van leerlingen; de 
tiende geeft stilte en verwarring aan. FSIA werkt met een vas~e 
tijdseenheid van drie seconden. Verschillende klas-in~eraktie 
systemen zijn van het Flanders systeem afgeleid. In bijlage 3 z:!.jn de 
FSIA kategorie~n opgenomen. 
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2.2.3. Voor- e~ nadele~ va~ sig~- en kategoriale observatie 

In het volgende lijstje z!j~ e~kele voordele~ va~ de beide systemen 
weergegeven. Ee~ ~adeel van de een is ee~ voordeel van de a~der. Deze 
voordele~ hebben vooral betrekking op het praktisch werken met deze 
methoden. 

voordele~ kategoriale observatie voordelen sign-observatie 

Er worden meer data verkregen. 
Er zijn meer kategorie~n mogelijk. 
BetrouWbaarder door eliminatie van 
extreme scores. 

Gevoeliger e~ flexibeler. 
Observator heeft het minder druk. 

De observator heeft het gevoel 
niets te vergeten. 
Beter geschikt voor studie ~aar 
sequentie 

Voor beide systeme~ gelden de volgende twee eise~: 
1 de items en kategorieë~ moete~ scherp omschreve~ zijn; 
2 bij de traini~g va~ de observatoren moete~ de items en 

goed geleerd worde~ zo dat de observator ze va~ 

onderscheiden. 

kategor!eë~ 

elkaar ka~ 

Zo~der training kan met geen va~ beide systemen goed gewerkt 
worde~. 

Voor wat betreft de objectiviteit van de observator ku~ne~ zich de 
volgende moeilijkhede~ voordoen: 

persoonlijke betrokkenheid (emotie, humeur), 
identificatie met de te observeren personen, 
selectieve ~arneming, 
vooroordeel, 
projecties (eigenschappen, verlangens en dergelijke, die je zelf 
bezit worden aa~ andere toegeschreven). 

De observator zal bij de training op deze punte~ geattendeerd moeten 
worde~. 

2.3. De facette~ voor de observatiesystemen 

In deze paragraaf zullen de facetten uit paragraaf 2.1 nogmaals de 
revue passeren. NU zullen ze verder uitgewerkt worden tot observabele 
grootheden binnen ee~ bepaald observatiesysteem. 

Het facet lesinhoud. 

Er zijn verschillende manieren van waaruit dit facet belicht kan 
worden. De eenvoudigste manier, die ook via een lesevaluatie
formulier mogelijk is, is het bijhouden van welke stof in welke les 
is behandeld. Dit kan via het noteren van de behandelde paragrafen, 
de uitgevoerde proeven en de gemaakte opgaven. Het bijhouden van deze 
gegevens geeft informatie over de tijdsverdeling binne~ het lespakket 
en de totale tijd nodig om het gehele lespakket te behandelen. Het is 
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niet nodig deze gegevens tijdens de les te noteren, ze kunnen na 
afloop op een lesobservatie-formulier worden ingevuld. 
Om meer inzicht te krijgen in hoeverre het bedoelde curriculum ook 
uitgevoerd wordt zijn meer en andere gegevens nodig. De interessen 
gaat dan vooral uit naar welke aspecten, kenmerken van de techniek 
aan de orde zijn geweest en in hoeverre komen de paragraaf
doelstellingen tot uiting bij het gebruik. Om naar deze aspecten te 
kijken zijn drie uitgangspunten mogelijk: 
l uitgaan van de doelen die voor het lespakket zijn opgesteld [12]; 
2 uitgaan van de paragraafopbouw; 
3 uitgaan van de vijf kenmerken van de techniek [13]. 
Hoewel deze drie uitgangspunten tot verschillende observatiesystemen 
zouden leiden overlappen ze elkaar bijna geheel. Ik heb gekozen om 
als uitgangspunt de vijf kenmerken van de techniek te nemen, en wel 
om de volgende redenen: 
- algemene doelstellingen als het aanbrengen van inzicht in de 

tech:1iek zijn moeilijk in observabele grootheden om te zetten en 
leiden snel tot splitsing van de doelstelling die ook al in de 
specifieke doelstellingen zijn verwoord; 

- de specifieke doelstellingen hebben allemaal te maken met een van 
de vijf kenmerken van de tec~,iek. Het aandacht geven aan een 
kenmerk is te observeren. In hoeverre dit aandacht geven leidt tot 
meer inzicht, het doel, is moeilijk te observeren; 

- uitgaan van de paragraafdoelstellingen heeft naast de nadelen die 
gelden voor lespakketdoelstellingen ook nog het nadeel dat als in 
een paragraaf een kenmerk van de tec~,iek naar voren komt dat niet 
in de paragraafdoelstelling opgenomen is, dit kenmerk bij de 
observatie genegeerd kan worden. 

Nadat vastgesteld is dat het facet lesinhoud bekeken gaat worden is 
het probleem hoe je dat doet. Zoals in "wat is tech..,iek?" is 
beschreven zijn de kenmerken uit te splitsen in deelaspecten. Aan 
deze deelaspecten zitten meestal weer enkele facetten. Bijvoorbeeld: 
het kenmerk dimensies van de techniek is te splitsen in drie 
dimensies te weten materie, energie en informatie. Elke dimensie op 
zich heeft twee facetten namelijk vormverandering of verplaatsing van 
die dimensie. Op deze wijze is het kenmerk dimensie te splitsen in 
negen items. Op dezelfde manier zijn ook de andere vier kenmerken op 
te splitsen in verschillende items. Totaal worden het dan 60 a 80 
items. Om op dit niveau met zoveel items te observeren ben je 
aangewezen op de sign-observatie methode. Met deze methode is ook het 
Natuurkunde en Techniek Kenmerk Observatie Systeem (NeT KOS) 
ontwikkeld; zie paragraaf 2.4.1. 

Het facet onderwijsvorm 

Omdat de onderwijsvorm om met de lespakketten te werken niet wordt 
voorgeschreven zullen verschillende onderwijsvormen gebruikt worden. 
Ook binnen de cyclus van een lespakket kan de onderwijsvorm 
regelmatig wisselen. De gebruikte onderwijsvorm is van invloed op het 
onderwijsleerproces. Het observatie-onderzoek heeft niet tot doel na 
te gaan welke onderwijsvormen het best geschikt zijn om met het 
lesmateriaal te werken. Wel kan het van belang zijn bij de 
interpretatie van de gegevens van andere facetten te weten met welke 
onderwijsvorm is gewerkt. Na elke les kan dan ook op het 
lesobservatie-formulier genoteerd worden welke onderwijsvormen in die 
les zijn gebruikt. Voor wat betreft het facet aktiviteiten is de 
onderwijsvorm zeker van belang. De manuele aktiviteit zal bij 
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klassikaal onderW:js veel minder z!jn dan b!j practicum onderwijs. 
Vandaar dat alvast een splitsing in onderwijsvormen wordt gemaakt. 
Onder klassikaal wordt verstaan dat de gehele klas als een groep 
bez!g is met het zelfde onderwerp. Mogelijke onderwijsvormen hierbij 
zijn: doceren, onderwijsleergesprek en het doen van demonstratie
proeven. 
Onder practicumlessen wordt verstaan dat de klas is opgesplitst in 
groepjes die elk in een bepaalde mate van zelfstandigheid bezig zijn 
met een opdracht. Deze opdracht kan voor alle groepjes dezelfde zijn. 

Het facet aktiviteit 

Gezien het verschil in aktiviteiten van docent en leerlingen bij 
klassikaal en practicum onderwijs ligt het voor de hand vanuit 
observatie oogpunt met betrekking tot aktiviteiten deze beide 
onderwijsvormen afzonderlijk te bekijken. ~t de formatieve evaluatie 
is naar voren gekomen dat bij het gebruik van de lespakketten beide 
onderw!jsvormen worden toegepast [14]. 
Welke aspecten aan het facet aktiviteit spelen dan bij klassikaal 
onderwijs voor observatie een rol? 
-wordt de docent geobserveerd of de leerling(en), of beide in 

onderlinge relatie; 
-type aktiviteiten zoals: verbaal, manueel, schrijvend, luisterend. 
In klassikaal onderwijs zal de verbale aktiviteit het grootst zijn. 
Zowel de docent als de leerlingen zullen verbaal aktief zijn. Door te 
kijken naar de verhouding van verbaal gedrag van docent en leerling, 
het type vragen van de docent en het type antwoord van de leerlingen 
is de betrokkenheid van de leeringen bij het onderwerp te 
distilleren. Er zijn veel verbale interaktie systemen ontworpen. De 
meeste systemen gebruiken de kategoriale methode. Bij observatie 
betreffende verbale interaktie kan het best bij een bestaand systeem 
worden aangesloten. 
Bij practicum onderwijs speelt naast de verbale aktiviteit de manuele 
aktiviteit een zeer belangrijke rol. Op dit gebied is in de 
literatuur veel minder te v!nden, zeker als gedacht wordt aan een 
algemeen observatiesysteem voor practicum onderwijs. De meesten zijn 
ontwikkeld voor een speciaal type proef [15]. Voor de observatie van 
aktiviteiten bij practicumlessen zal dus een nieuw systeem ontwikkeld 
moeten worden, waarbij naast verbale ook manuele aktiviteiten aan de 
orde komen. Bij de manuele aktiviteiten wordt gedacht aan 
aktivite!ten die voorkomen bij het doen van proeven 
(meetinstrumenten), praktisch-technische- en gebruiksvaardigheden. 
Daar de meeste systemen voor het meten van aktiviteiten met de 
kategoriale observatie methode werken wordt voor het practicum ook 
van dit type systeem uitgegaan, waaraan we de naam Natuurka~de en 
Techniek Practicum Obserevatie Systeem (NeT POS) hebben gegeven; zie 
paragraaf 2.4.3. 

Het facet sexe 

Binnen het project wordt er van uitgegaan dat zowel natuurkunde als 
tec~,iek geen specifiek mannen- of vrouwenzaak is. Voor beide vakken 
zijn zowel jongens als meisjes geschikt. Nog nooit is aangetoond dat 
vrouwen en meisjes niet geschikt zijn voor tec~,iek. L, onze 
samenleving heeft de techiek echter wel een mannelijk imago. ~t het 
attitude onderzoek van de eerste project onderzoeksvraag is naar 
voren gekomen dat het beeld dat jongens en meisjes van techniek 
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hebben verschillen, ook bestaat er een verschil in interessen tussen 
jongens en meisjes [16]. Over het algemeen is de attitude van jongens 
ten opzichte van techniek positiever [17]. 
Een van de doelstellingen bij de lespakketten is het aanbrengen van 
inzicht in de tec~,iek. Deze, en andere doelstellingen, worden zowel 
voor jongens als voor meisjes nagestreefd. 
Hoe kan het facet sexe in de lesobservatie worden ingebracht? Om voor 
dit facet een vierde observatiesysteem op te zetten is overbodig. L, 
de reeds genoemde drie systemen is dit facet in te bouwen. 
Een kenmerk van de techniek is de relatie tussen de mens en de 
techniek. Een aspect van dit kenmerk is techniek en menselijk 
handelen. Bij het uitwerken van dit aspect komt het facet sexe aan de 
orde. 
Bij de interaktie observatie kan ook genoteerd worden of de 
interaktie plaats vond met een jongen, een meisje of de gehele klas. 
Bij de verwerk:ng van de gegevens kan dan ook naar het facet sexe 
gekeken worden. 
Bij de practicum observatie wordt elk groepslid geobserveerd. Door 
bij elk groepslid het geslacht te vermelden is ook het facet sexe in 
dit systeem opgenomen. 

Het facet leermiddelen en materialen. 

Bij het gebruik in de klas zullen verschillende leermiddelen en 
materialen gebruikt worden. L, het lespakket en de docenten
handleiding zijn voor de proeven en bij sommige opgaven verschillende 
leermiddelen en materialen voorgesteld. Of deze leermiddelen en 
materialen op scholen aanwezig zijn en of ze ook gebruikt worden in 
de N&T-lessen is voor de eind-evaluatie van belang. Als scholen 
andere leermiddelen of materialen gebruiken dan in het lesmateriaal 
staat beschreven is dit voor de evaluatie natuurlijk eveneens van 
belang. Het is niet nodig dat tijdens de lessen bijgehouden wordt 
welke leermiddelen en materialen zijn gebruikt. Dit kan na afloop van 
de les op het lesobservatie-formulier genoteerd worden. 

2.4. Beschrijving van de ontwikkelde systemen 

Voor de observatie binnen het project Natuurkunde en Techniek hebben 
we drie observatie instrumenten ontwikkeld: 

Natuurkunde en Techniek Kenmerk Observatie Systeem NeT KOS, 
- Natuurkunde en Tec~,iek Interaktie Observatie Systeem NeT IOS, 
- Natuurkunde en Techniek Practicum Observatie Systeem NeT POS. 
Daarnaast is er nog het Natuurkunde en Techniek LesObservatie
Formulier NeT LOF ontwikkeld, voor algemene gegevens van de klas, de 
onderwijsvorm, de behandelde stof, de leermiddelen en materialen. 
Hieronder volgt een beschrijving van de drie systemen en een 
verantwoording waarom ze zo ontwikkeld zijn. 

2.4.1. Natuurkunde en Techniek Kenmerk Observatie Systeem NeT KOS 

Het doel van dit systeem is dat de inhoud van de les wat betreft de 
relevante aandacht voor de vijf kenmerken van de tec~,iek wordt 
geobserveerd. Dit gebeurt metdesign-observatie methode. 
Daartoe is per kenmerk gegroepeerd een checklist opgesteld. Het 
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kenmerk tech~ische vaardigheden is eerst opgesplitst in drie groepen 
te weten: ontwerpen, praktisch-tec~~ische- en gebruiksvaardigheden. 
Dit is gedaan om de volgende reden: 

bij het opsplitsen van het kenmerk vaardigheden in items zouden er 
relatief veel items onder dit kenmerk vallen, hetgeen de 
overzichtelijkheid nadelig beinvloed; 

-de ontwerpvaardigheid krijgt in het lespakket extra aandacht. De 
reden hiervoor is dat leerlingen zich niet bewust z!jn van het feit 
dat ontwerpen een wezenlijk deel van de techniek is [18]. Voor de 
inhoudsobservatie is het dus zinvol deze ontwerpvaardigheid als een 
aparte groep te bezien. 

Op de check!st zijn de vijf kenmerken opgedeeld in zeven groepen: 
M relatie tussen Mens en techniek, 
S relatie tussen Samenleving en techniek, 
N relatie tussen Natuurwetenschappen en techniek, 
D de Dimensies van de techniek, 
0 de O:ttwerpvaardigheid, 
P de Praktisch-tec~~ische vaardigheid, 
G de Gebru!ksvaardigheid. 

Aan de hand van het raport "wat !s tec~'liek? het begrip techniek in 
het voortgezet o:u:lerwij s" is elke groep opgesplitst in een aantal 
hoofd-items. De meeste hoofd-items zijn weer op hun beurt opgesplitst 
in een aantal sub-items. Bij het samenstellen van de items is van het 
volgende u!tgegaa~: 
- als een ke~erk in de les aan de orde komt wordt dit gescoord of op 

het hoofd-item of op een va~ zijn sub-items. Het hoofd-item wordt 
gescoord als het ke~erk aspect in algemene zin aan de orde komt. 
Wordt op het ke~erk aspect dieper ingegaan dan wordt op de sub
items gescoord; 

- niet elke uitgesproken zin of handeli~g hoeft betrekking te hebben 
op een item, maar binnen een z!n of handeling is het mogelijk dat 
op meerdere items gescoord wordt. Dit kan in een groep of bij 
verschille~de groepen gebeuren. 

In de figuren 2a,b,c,d is een overzicht van de items van NeT KOS 
gegeven, met bij elk item een korte omschrijving. b bijlage 4 !s de 
turfkaart voor NeT KOS opgenomen en in bijlage 5 de uitgebreide 
def!~ities van de items. 
Op enkele items wordt nu nader ingegaan. 

Relatie tussen mens en techniek 
Ml levenshese houw! ng 

Hoewel we veronderstellen dat de relatie tussen levensbeschouwing 
en het bezig zijn met de tec~iek niet veel in de N&T-lessen aan 
de orde zal komen is dit hoofd-item toch opgesplitst. Dit is 
gedaan om de volgende reden: L'l het Nederlands onderwijsbestel 
komen veel bijzondere scholen voor met een christelijke 
levensbeschouwing. Ook bij een onderwerp als techniek kan de 
school overtuiging in de lessen worden ingebracht. Door Ml op te 
splitsen is het nu mogelijk om bij de observatie na te gaan of dit 
ook gebeurt. 

M2 menselijk handelen 
Door de opsplitsing van d!t hoofd-item is het facet 
systeem opgenomen. Het betreft hier de richtig van 
dat tec~~!ek niet specifiek mannelijk of vrouwel!j k 
gehandeld wordt !s in dit systeem niet opgenomen. 

sexe in dit 
het "bel ij den" 
is. Of ook zo 
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M1 LEVENSBESCHOUWING: Als in algemene zin aandacht wordt besteed aan: Techniek en het doel van 
het leven, dat technJek kan helpen dit doel te bereiken. Dat motieven om met techniek bezig 
te ZIJn uit Je levensbeschouwing voort kunnen komen. 

a CHRISTELIJK: M1a i.p.v. M1 als de levensbeschouwing van M1 duideliJk een chrJstelJjkE 
betreft. Bv. Techniek moet God dienen, Techniek e~ het rentmeesterschap over Gods 
schepp1ng. 

b HUMANISTISCH: Zelfde als M1a ma~r nu met een levensbeschouwing die duidelijk n1et is 
gebaseerd op religie. Bv: E1gen verantwoordeliJkheld van de ene mens t.o.v. de ander. 

M2 MENSELIJK HANDELEN: Als 1n het algemeen aandacht wordt besteed aan: De menselijke akt1v1te1t var 
techniek, het verleggen van de aandacht van machines naar de mens, dat techniek in wezen mensen 
werk is. 

a SPECIFIEK MAN: M2a i.p.v. M2 als boven vernoemde specifiek op jongens of mannen 
gericht is. Bv: met relatie tot een (typisCh) mannen beroep, het expliciet aandacht 
vragen voor jongens. 

b SPECIFIEK VROUW: Als M2a maar nu voor meisJes en vrouwen. 
c SPECIFIEK MENS: Als m. b.t. M2 duidelijk aandacht wordt gegeven dat voor mens zowel 

JOngen/man ais meiSJe/vrouw wordt bedoeld. 
! M3 HISTORIE: Belichten van historische aspecten die n1et onder de sub-items vallen, of zeer vaag 

daarop betrekking hebben. 

I 
I 

I 

a VOORBEELD: Als bij een technisch voorbeeld aandacht wordt besteed dat dit voorbeeld 
u1t het verleden komt. Bv: In 1828 ondekte ••.• ,Een oude oplossing ••••. 

b HISTORISCH LIJN: Als technische of natuurkundige ontdekingen, uitvindigen, 
apparaten, wiJzegingen en verbeteringen aan technisch produkten in hun historische 
tiJdSvolgorde worden geplaats. 

c MOTIEVEN: Als aandacht wordt besteed aan motieven waarom vroeger iets gebeurd is, 
en waarom nu iets gebeurt als de motieven hiervoor in het verleden liggen. 

d PIJLER OVERGANG: Als aandacht wordt besteed aan de interesse overgang in de 
techniek van mater1e via energie (vanaf de industriele revolutie) naar informatie. 

N1 NATUURKUNDE: Op het hoofd-Item wordt niet gescoord. 
a WETMATIG: Als aandacht wordt besteed aan een natuurkundige wetmatigheid zonder 

Relatie dat dit in relatie staat tot de techniek. Bv. uitleg wetmatigheid biJ par. 1. 
natuurkunde b METHODE: Als aandacht wordt besteed aan een natuurkundige methode zonder oat 
en techniek dit in relatie staat tot de techniek. 

N2 ONDERLINGE INVLOED VAN NATUURKUNDE EN TECHNIEK: Als deze relatie wordt gesproken zonder oat er 
verder op in wordt gegaan,zo dat het niet bij een sub-item geplaatst kan worden. 

a TECHNIEK DOET EEN BEROEP OP NATUURKUNDIGE KENNIS: Hier onder vallen de natuur
kundige wetmati9heden, het eenheden stelsel. 

b TECHNIEK DOET EEN BEROEP OP NATUURKUNDIGE METHODE: Hieronder valt het werken 
met modellen, het doen van proeven in het ontwerp-proces. 

c NATUURKUNDE DOET EEN BEROEP OP DE TECHNIEK: Als de natuurkunde gebruik maakt 
van technische apparaten. Denk aan meetinstrumenten. 

N3 ONDERLINGE INVLOED VAN OVERIGE NATUURWETENSCHAPPEN EN TECHNIEK: Als in het algemeen de 

relatie tussen de natuurwetenschappen en de techniek wordt besproken. 
a SCHEIKUNDE: Als de techniek een beroep doet op de scheikunde, of omgekeerd. 

Denk bijvoorbeeld aan milieu-techniek. 
b BIOLOGIE: Als de techniek een beroep doet op de biologie, of omgekeerd. 
c ANDEHE: Als de techniek een beroep doet op andere p-wetenschappen zoals: 

wiskunde, informatica, logica. 

Figuur 2a: Items van NeT I<OS. 
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S1 BE!NVLOED!NG VAN DE TECHNIEK OP DE SAII,ENLEVING: Als in algemene z1n over deze beinvloeding 
wordt gesproken zonder in te gaan op facetten (hoe, waarom, gevolg) van deze beinvloedlng. 

Rela:1e a DAGELIJKS LEVEN: Als een of meerdere leerlingen zelf de beinvloed1ng van de techniek 
techniek en 1n hun leven hebben meegemaakt. Dit kan vla het geven van voorbeeiden. 
samenleving b SAMENLEVINGSVORMEN: Als S1a algemener wordt gemaakt 1n de richting van gezin,fam1l1e 

De PiJ Iers 
van de 
techniek 

of andere soc1ale groeps verbanden. Ook voorbeelden u1t net verleden m.b.t. 
veranderingen t.g.v. techniek 1n deze groepen valt onder dit item. 

c ECONOMIE: Als de techniek de economie beinvloed. Bv: Een gevolg van de ontdek1nç 
van de stoommachine IS de industrialisatie. Invloed bij overgang van contanten 
naar giraal geld. 

d POLITIEK: D.m.v. de techn1ek hebben bepaalde items een politieke geladenheld gekregen 
Gescoort wordt als hie>r aandacnt aan besteed ~o~ordt. Voorbeelden zijn atoomenergH:, 
de media (sateliet TV). 

e ANDERE: Als expliciet over de beinvloeding van de techniek op andere facetten van de 
samenleving wordt gesproken zoals: ondew1js, taal, kunst en kultuur, landbouw. 

S2 BE!NVLOED!NG VAN DE SAMENLEVING OP DE TECHNIEK: Voor bespreking in algemene zin. 
a NIEUWE APPARATEN: Als de drijfveer voor het ontwikkelen van n1euwe apparatuur van u1t 

de samenleving komt. Bv. Verkeers begele!dings regeling, rookgas ontzwave!ing. 
b VERBETERINGEN: Als de samenleving verbeteringen van bestaande techn1esche zaken vraagt. 

Bv: motoren voor loodvriJe benziene, gebruikers vriendelijke computer soft1~are. 

c ECONOMIE: Als de reden voor verbeteringen of nieuwe apparatuur economisch is. 
d POLITIEK: Als S2c maar nu een politieke reden. 

S3 MENINGSVORMING: Als er een waarde oordeel over techniek of een techniSCh produkt wordt ge~even 

zonder dat er du1de!1jke argumentennotafel komen, of er over ged!SKuss1eero is. 
a INFORMATIE: Als biJ een diSkussie waarde oordeel vriJe informatie gegeven wordt. 
b OORDEEL VORMING: Als een waarde oordeel beargumenteerd wordt of argumenten naast 

elkaar worden gezet. 
S~ BEROEPEN: Als technische beroepen ter spraken komen zonder dat er wordt 1ngegaan wat dat 

beroep Inhoud of hoe Je het kunt worden. 
a INHOUDELIJK: Als aandacht wordt besteed aan de inhoud van een technisch beroep, 

wat doet een loodgieter nu precies? 
b OPLEIDING: Als gemeld wordt welke opleiding en voorwaarde (keuze pakket) je voor 

een bepaald technisch beroep moet kiezen. 
S5 ZONE'S: Als ingegaan wordt dat je op verschillende manieren met techniek kunt omgaan. Je kunt 

alleen technische apparaten gebruiken, je kunt ze maken en je kunt ontwerpen. Bij de sub-items 
wordt pas gescoord als op de verschillen duidelijk wordt ingegaan. 

a BUITENSTE: het gebruik van technische apperatuur. 
b MIDDEN: Oe fabrikage, het maken van technische produkten. 
c BINNENSTE: Het ontwerpen van technische producten. 

D1 MATERIE: Als bij bespreking van een technisch apparaat of produkt het om de materie gaat 
a VORM VERANDERING: Als expliciet aandacht wordt gegeven aan de vorm verandering 

van materie. 

b PLAATS VERANDERING: Als expliciet aandacht wordt gegeven aan de plaats verandering 

~~~--------~v~a~n~m~a~t~e~r~ie~·~----------------------------------------------------------~ 
Dt ENERGIE: Als bij Y1 maar nu energie betreffende. 

a VORM VERANDERING: Nu energie betreffende. 
b PLAAST VERANDERING: Nu energie betreffende. 

C>3 INFORMATIE: Als bij Y1 maar nu met betrekking tot informatie. 
a VORM VERANDERING: Met betrekking tot informatie. 
b PLAATS VERANDERING: Met betrekking tot informatie. 

Figuur 2b: Vervolg items NeT KOS. 
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01 DE PLAATS VAN ONTWERPEN IN DE TECHNIEK: Als in algemene zin ovE>r ontwerpen in relatle met 
techniek wordt gesproken. 

De ontwerp- 02 HET ONTWERP/PROCES: Als 1n algemene z1n over het ontwerp-proces wordt gesproken, zonder 
vaardigheid in te gaan op de stappen in het ontwerp-proces. 

03 PROPI.EEMSTELLING: Als 1n algemene zin over de probleemstelling wordt gesproken. Dus 
zonder dat er een concreet voorbeeld wordt bijgehaald. 

a VASTSTELLEN VAN HET PROBLEEM: BIJ een algemene omschriJving van wat je w1lt 
ontwerpen 

b ElSëN :N VOnRVhARDEN: Bij het Ingaan op de vraag, waaraan moet dat wat je 
Wilt ontwerpen voldoen. Het meer kwantitatief makem van 03a. 

04 HET BEDENKEN VAN OPLOSSINGEN: Als 1n algemene zin over het bedenken van oplossingen wordt 
gesproken. 

a EEN OPLOSSING: Als biJ een voorbeeld maar één oplossing wordt besproken. 
b MEER OPLOSSINGEN: Als meer dan een mogelijke oplossing besproken wordt. 

05 EVALUATIE EN KEUZE: Als 1n algemene zin over deze stap in het ontwerp-proces wordt 
gesproKen. 

a PROEVEN: Als voor het toetsen van een oplossing of het vergelijken van meerdere 
oplossingen proeven worden gedaan. 

b BEOORDELEN EN KEUZE: Bij bespreken van voor en nadelen van oplossingen, en biJ 
het al dan niet voorlopig kiezen om met een van de oplossingen door te gaan. 

06 HET UITWERKEN: Als in het algemeen wordt ingegaan op het uitwerken en het maken van de 
gekozen oplossing. In een concreet geval vallen de handelingen onoer oe praktisch-technische 
vaardigheden. 

07 HET GEBRUIK: Als in het algemeen op het ingebruJk nemen van een uitgewerkte oplossing wordt 
ingegaan. Bij eenpraktijk voorbeeld vallen de handeliQgen onder de gebruiks-vaardigheJd. 

08 TERUGKOPPELING: BIJ het bespreken van terugkoppeling als mogelijkheid in het ontwerp-proces, 

zonder dat er specifiek op een voorbeeld wordt ingegaan. 
a ANDERE OPLOSSING: Als bij het terug stappen in het ontwerp-proces bij een 

voorbeeld met een andere oplossing wordt verder gegaan. 
b VERBETEREN: Als bij terugkoppeling de oplossing waar aan gewerkt is verbetert 

wordt. 

F!guur 2c: Vervolg !tems NeT KOS. 
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P1 KENNIS: Als 1n algemene zin wordt gesproken dat Je eerst moet nadenken, kennis gebruiken, 
alvorens Je praktisch-techniesche vaardigheden kunt uitvoeren. 

De praktisch a EIGENSCHAPPEN VAN MATERIALEN: Naast natuurkundige eigenschappen vallen hier ook 
technische onder de kleur, het makkeliJk of moeliJk te bewerken, en het herkennen van materialen 
vaardigheid. b KEUZE VAN MATERIALEN: Als de keuze van een materiaal aan de hand van argumenten wordt 

Oe gebrui ks 
vaardigheid. 

genomen. De argumenten kunnen fysisch, maar ook esthetisch van aard ziJn. 
c METEtl: Hier onder valt meet-techniek met onder andere meetfout analyse, gebruik nonius. 

en het omgaan met meetinstrumenten. 
d DOEL GEREEDSCHAP: Naast het concrete doel valt hier ook onder aspekten als waaron 

heeft een bepaald stuk gereedschap die vorm en waarom zijn er zoveel verschillende 
schroevendraaiers. 

e OMGANG MET GEREEDSCHAP: Dit sub-Item betreft de uitleg hoe je met gereedschap moet 
omgaan. Bijvoorbeeld hoe gebruik ik een zaag? 

P2 MANUEEL: In het hoofd-item wordt niet gescoord. 
a UITLEG DOCENT: B1j een mondelinge uitleg van de docent betreffende manuele handelingen 

die van leerlingen worden gevraagd. 
b AKTIE DOCENT: Als docent, al dan niet als voorbeeld funktie, voor de klas een manuele 

handeling verricht. 
c AKTIE LEERLING: Als een of meerdere leerlingen zelf handelend bezig zijn met een 
~ateriaal, een gereedschap of een machine. 

d HAN8LEIDING: Als gebruik wordt gemaakt van schrifteliJke instrukties. Hier onder 
vallen ook werk-tekeningen, gebruiksaanwiJZegingen en tabellenboekjes. 

e OMGANG GEREEDSCHAP: B1j Juist gebruik van gereedschap een X, bij fout gebruik een -
nadat op fout gebruik IS geattendeerd wordt de - veranderd in een+. 

P3 MEETINSTRUMENTEN: Op hoofd-item wordt niet gescoord. 
a UITLEG DOCENT: Als P2a maar nu betreffende het gebruik van meetinstrumenten. 
DAKTiE üOCENT: Docent werkt met meetinstrumenten. 
c AKTIE LEERLING: Een of meerdere leerlingen werken met meetinstrumenten. 
d HANDLEIDING: In de klas wordt gebruik gemaakt van een handleiding of gebruiksaanwijzing. 
e INSTRUMENT GEBRUIK: Als P2e maar nu betreffende Instrument gebruik. 

P4 VEILIGHEIDS ATTENTIE: Bij het geven van een attentie, dus zonder uitleg, betreffende veiligheld biJ 
het omgaan met gereedschappen en meetinstrumenten. Dit kan in woord, schrift of met een simbool. 

G1 BEDitNING: Als er aandacht wordt gegeven aan het feit dat bedienen van technische apparaten 
ook een technische vaardigheid is, zonder tot de handeling over te gaan. 

a DE AKTIE: Als door docent of leerling een apparaat wordt·bediend en er tevens 
aandacht aan wordt gegeven dat dit ook een technische handeling is. 

b HANDLEIDING, SPECIFICATIE: Als er aandacht wordt besteed hoe je met een apparaat 
moet omgaan en wat hij kan. Dit kan aan de hand van een gebruiksaanwijzing. 

G2 VEILIGHEID: Als over veiligheid wordt gesproken zonder dat er wordt ingegaan op de vragen 
waarom het onveilig is of hoe het wel veilig kan. 

a THEORIE: De uitleg van gevaren,het behandelen van de waarom vraag. Ook hoe te 
handelen bij ongevallen valt onder dit sub-tiem. 

b PRAKTIJK: Handelt over praktische veiligheids maatregelen. Ook praktikurn regels 
vallen hieronder. 

G3 ONDERHOUD EN REPARATIE: Als aandacht wordt gegeven aan het feit dat onderhoud en reparatie 
van technische apparaten ook een technische vaardigheid is, zonder tot handeling over te gaan. 

a ONDERHOUD: Als door docent of leerlingonderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. 
Bijvoorbeeld controleren en zo nodig verwisselen van een batterij. 

b REPARATIE: Als door leerling of docent een reparatie wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld 
het vervangen van een stekker aan een snoer. 

F!guur 2d: Vervolg !tems NeT KOS. 
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Relatie tussen de natuurwetenschappen en de tec~,iek 
N1 natuurkunde 

D!t is het enige item dat niet rechtstreeks met tec~~iek te maken 
heeft. Binnen de N&T-lessen kan ook alleen aandacht z!jn voor 
natuurkunde, hetzij een natuurkQ,dige wetmatigheid, hetzij een 
natuurkundige methode. Vooral in paragraaf 1 kan natuurkunde 
bedreven worden zonder het. in relatie te brengen met techniek. 

N2,N3 relatie tussen natuurkunde en overige natuurwetenschappen en de 
techniek 
Omdat de N&T-lessen binnen het vak natuurkQ,de worden gegeven is 
natuurkunde als zelfstandig vak uit het blok van natuurweten
schappen gehaald. De relatie tussen natuurkunde en techniek krijgt 
in het lesmateriaal extra aandacht. 
De vakken die onder N3c vallen zijn 
schappen maar exacte vakken. Toch 
omdat er een vrij sterke relatie is 
natuurwetenschappen. 

Relatie tussen tec~,iek en samenleving 

op zich geen natuurweten
zijn ze in dit item opgenomen 
tussen deze vakken en de 

S2 beinvloeding van de samenleving op de tec~,iek. 
De sub-items bij dit hoofd-item zijn paarsgewijs van uit een ander 
gezichtspunt opgesteld. Bij a en b gaat het om de invloed van de 
samenleving op een technisch apparaat. Bij c end gaat het er om 
van uit welke hoek van uit de samenleving de invloed op de 
techniek komt. Dit heeft tot gevolg dat binnen dit hoofd-item 
regelmatig dubbel gescoord kan worde:t. Toch is voor deze opzet 
gekozen en wel om de volgende reden: 
bij de beinvloeding van de samenleving zijn twee aspecten, oorzaak 
(reden) en het gevolg. Beide zijn van bela:tg voor ee:1 goed inzicht 
in de beinvloeding. Vandaar dat beide aspecten in de N&T-lessen 
aan de orde zouden moete:1 komen. Voor de inhoudsobservat!e houdt 
dit in dat naar beide gekeken wordt. 

SS zones 
Het betreft hier de drie zones die Kwee 0:1derscheidt waarbinnen de 
tec~,iek het leven van de mens beinvloedt [19]. Het inzicht in 
deze zones is niet altijd even gemakkelijk, daarom wordt van de 
observator niet gevraagd te bepalen in welke zone de klas bezig 
is. Het inzicht van de observator in de zones zou dan de 
observatie te zeer beinvloeden. 
Binnen dit observatiesysteem gaat het er om of er met betrekking 
tot deze zones aandacht wordt besteed aan het feit dat je op 
verschillende manieren met techniek kunt omgaan. 

Dimensies van de techniek 
Deze groep behoeft geen verdere uitleg (zie facet lesinhoud in 
paragraaf 2. 3). 

Prakt!sch-tec~,ische vaardigheid 
Alhoewel het op het eerste gezicht lijkt dat deze vaardighe!.d bij 
practicum lessen thuis hoort is ze ook opgenomen b!.j de klassikale 
lessen en wel om de volgende redenen: 
- bij deze vaardigheden hoort ook een deel theoretische kennis, die 

bij Pl is opgenome:t. Deze kan in een klassikale lesvorm behandeld 
worden; 

-bij de klassikale lesvormen behoordt ook de demonstrat:!.eproef, 
waarbij leerlingen al dan niet behulpzaam z!.j n. B!j deze 
demonstratieproeven komen ook praktisch-tec~,ische vaardigheden aan 
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de orde. Om inzicht te krijgen of leerlingen bij demonstratie
proeve:\ aktief zijn is bij P2 en P3 onderscheid gemaakt tussen 
aktie docent en aktie leerling. 

P2e,P3e gereedschap en instrument gebruik 
Bij deze twee sub-items hoort een afwijkend scoringspatroon. Hoewe 1 
de me:1ing en eigen interpretatie van de observator zoveel mogelijk 
bui~en het systeem gehouden moet worde:1, wordt bij het gereedschap 
en instrument gebruik toch om een oordeel van de observator 
gevraagd. 
Het betreft het onderkennen van fout gebruik van gereedschappen en 
meetinstrumenten. Dit ongeacht of de docent of de leerling dit 
doet. Een uitzondering is gemaakt voor het opzettelijk als 
voorbeeld fout gebruiken van een gereedschap of meetinstrument. 
De reden voor het vragen van 
dit oordeel is omdat het een
maal fout aanleren van het om
gaan met gereedschap moeilijk 
i!l de juiste richting is te 
w!jzige!l, en fout omgaan met 
gereedschap en meetinstrume!lten 
al S:lel lijdt tot onveiligheid. 

De gebruiksvaardigheid 
Om gelijk luidende redenen als de 
praktisch-tech!lische vaardigheden 
is ook deze vaardigheid opgenome!l 
i!l het i!lhoudsobserverende 
systeem. 

l wat wil je 
ontwerpen 

-----<------

mogelijke 
oplossingen 
bedenke!l 

t 
e 
r 
u 

----<----- g 
k 
0 De ontwerpvaardigheid 

In eerste instantie is deze groep \proeven\-->-~keuze van ee!ll 
te splitsen i!l twee hoofd-items: doen oplossing 

p 
p 

-het bela!lg, de plaats va!l -------- e 
1 O!ltwerpe!l in de tec~,iek (01); 

-het ontwerpproces zelf. 
In de lespakketten komen alle 
stappen binnen het ontwerpproces 
aan de orde. Vooral in paragraaf 
2 e!l 6. Het kiezen van het 
ontwerpproces als hoofd-item en 
de stappen als sub-item zou tot 
gevolg hebben dat er veel 
sub-items komen en dat je sommige 
sub-items nog verder wil 
opsplitsen. Gekozen is voor de 
oplossing om het ontwerpproces in 
algemene z!n als een hoofd-item 
op te nemen (02) en elke stap in 
het proces ook weer als een 
hoofd-item te beschouwen (03 t/m 
08). Bij het definiëren van de 
stappen binnen het ontwerpproces 

uitwerken 
e!l make!l 

gebruiken 
en nagaan of 
de oplossing 
voldoet 

n 
g 

Figuur 3: Het stroomdiagram van 
ontwerpen in de tec~,iek 

is uitgegaan van het stroomdiagram zoals dat in paragraaf 6 van elk 
lespakket wordt gegeven (zie figuur 3). Elk blok is een hoofd-item 
met uitzondering van "keuze van een oplossing" en "proeven doe:t". Di. t 
is gedaa:t omdat tot ee:t keuze te komen vaak proeven :toodzakelijk 
z!.jn. Daarom zijn deze twee blokke:t als een geheel ge!lome:t. Hoewel 
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geen blok ~s de terugkoppeli~g als zelfsta~d~g hoofd-item in het 
observatiesysteem opgenomen. 
We maken nog enkele opmerk!~gen over het gebruik: 
- het systeem werkt met een vaste tijdsee~heid va~ vijf minuten. 

Geduurende deze tijd wordt elk !tem slechts een keer aa~gestreept 
met uitzondering van P2e en P3e die ee~ afW:jkende scor!ngsmethode 
hebben; 
voordat een observator met het systeem de klas ingaat !s het nodig 
dat hij I zij de definities van de items ke~t, zodat de inhoud va~ de 
les in de juiste items ontleed kan worden. 

2.4.2. Natuurkunde e~ Tech.,.liek Interaktie Observatie Systeem N&T lOS 

Het doel van dit systeem is dat de aktiviteit in de klas v~a verbale 
interaktie wordt geobserveerd. Er zijn verschille~de kategoriale 
observatie systemen voor dit doel ontwikkeld. Hoewel ze allemaal 
verschille~ zijn vele afgeleid va~ Fla~ders System of ~~teraction 
A.~alys!s FSIA (zie bij lage 3). ~ opzet van deze systemen is als 
volgt: 

ee~ aa~tal kategorieën voor het prate~ van de doce~t zoals vragen, 
doceren, accepteren of afwijzen van ideeën of antwoorden; 
een aa~tal kategorieén voor het praten van leerlingen zoals 
antwoorden op vrage~, op eigen initiatief praten; 
een of meerdere kategorie~~ voor stilte en verwarring. 

Het is niet zinvol om een nieuw systeem te ontwerpen terwijl er al 
bestaande systemen zijn die bewezen hebben aan hun doel te voldoe~. 
Vandaar dat is uitgegaan van een bestaand systeem. ~ keus !s hierbij 
gevallen op het Revised Verbal L~teraction Category System-Science 
(Revised VICS) van El!zabeth Hunter {20]. ~ redenen hiervoor zijn: 

de onderverdeling van kategorie 3, de docent stelt vragen, past 
heel goed bij de bedoelingen van het lespakket. ~~ het ontwerp
proces zit een stap divergent denken, in het zoeken naar mogelijke 
oplossingen. Bij het kiezen van een oplossing hoort convergent 
denken. 
In paragraaf 5, relatie met de samenleving, speelt evaluat~e een 
belangrijke rol, vragen naar een mening, een oordeel. Door deze 
opdeling van de vragen kan uit de observatie duidelijk worden in 
hoeverre de docent deze richting van denken bij de leerlingen 
stimuleert door middel van zijn vragen; 
de kategorieën ll en 13, onderling praten en s•ilte bij materiaal 
gebruik, maken dit systeem zeer geschikt voor lessen waarin proeven 
worden gedaan. Dit komt omdat het systeem in eeste instantie 
opgezet is voor sc!ence-lessen. Ook bij de N&T-lessen is de 
verwachting dat er regelmatig proeven worden uitgevoerd; 
de opsplitsing van stilte en verwarring, kategorieën 12 en 14. 
Hierdoor wordt onderscheid gemaakt tussen niet verbale akties d!e 
nuttig kunnen zijn voor het onderwijsproces zoals denkpauzes na 
vragen en onnuttige aktiv!te!ten. 

De overige kategor!eën kome~ ongeveer overeen met andere systemen. 
Kleine verschille~ met andere systemen zijn voor de N&T-lessen niet 
echt belangrijk. ~ kategorieën van rev!sed VlCS zijn opgenomen in 
bijlage 6. 
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1 INFORMATIE OF OPINIE: Presenteert bestaande of eigen ideeën, geeft uitleg, 
geeft orientatie op de stof, stelt rethor1sche vragen. 

2 ORGANISEERT: Geeft opdrachten voor specifieke akties, geeft een kommando. 

3 STELT VRAGEN: 

a COGtHT!EVE HERINNERING: Vraagt naar feiten of definities. Ook 
betreffende het u1t het hoofd leren. 

b CONVERGENT: Vraagt naar een analyse of een e1gen beschriJving, 
vraa9t naar toepassen van regels en technieken, vraagt naar het 
aangeven van hoofdzaken. 

c DIVERGENT: Vraagt naar een kreatief of fantasierijk antwoord, met 
be~1eg i ng in een nieuwe richting. 

d EVALUERENT: Vragen naar een oordeel, waarde of keuze. Mogen breede 
of specifieke vragen ZiJn. 

4 PRIJST JOEEEN OF GEDRAG: 

a ZONDER REDEN: "goed", "oke", "Ja", enz. 

b PERSO:~LIJKE REDEN: "Ik vind dit antwoord goed.". "Ik ben trots op 
zo'n leerl1•1g." 

c RATIONELE REDEN: "Je werk is goed omdat je laat zien hoe je aan 
Je antwoord komt." 

5 ACCEPTEERT JOEEEN OF GEDRAG: "Dit lost het op.", "dit verklaart", "dat IS 

een 1dee". Ook sa:nenvattent "we !)ebben dus nu genoord dat •••• " 

6 WIJST JOEEEN OF GEDRAG AF: 

' a ZONDER REOn': "fout","nee", enz. 

b PERSONL!JKE REDEN: "Je doet niet wat ik zeg". "je gedrag stoort mij". 

c RATIONELE REDEN: "Dat 1 s een fout ant1-10ord, suiker is zoet ". 

7 RICHTING DOCENT: 

a VOORSPEL8AAR: Relatief korte antwoorden, meestal op 3a of 3b. 
Een fout ant!10ord valt ook onder voorspelbaar. 

b ONVOORSPELBAAR: Een uitgebreid antwoord, meestal op 3c of 3d. 

8 RICHTING ANDERE LEERLING: Reakties tijdens de conversatie tussen leerlingen. 

9 RICHTING DOCENT: Vraag of statment van leerling naar de docent toe zonder 
dat er om gevraagd is. 

10 RICHTING ANDERE LEERLING: Vraag of statment van leerling naar andere leerling 
zonder dat er om gevraagd is. 

11 ONDERLING PRATEN BIJ ~~TERIAAL GEBRUIK: Docent mag niet praten. 

12 STILTE: Pauze gedurende coversaties in de klas, inclusief denkpauze. 

13 STILTE BIJ MATERIAAL GEBRUIK: Stiltes bij het doen van een oroef, het maken 
van opgaven. 

14 VERIIARRING: Geroezemoes dat de geplande aktiviteit verstoort. Storingen 
waardoor de observator de aktiviteiten niet kan volgen. 

M MEISJE: Toevoegen aan als kategorie 1 t/m 6 betrekking heeft op één of 
meerdere meisjes. Bij 7 t/m 10 als de leerling een meisje is. 

J JONGEN: Idem als M maar dan voor jongens. 

F:!.guur 4: Kategori'ee:1 va:1 NeT lOS. 
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Revised VlCS is ee~ kategoriaal observatie systeem met maar een 
facet, namelijk interaktie. Bij deze interaktie is alleen onderscheid 
gemaakt tusse~ docent en leerli~g. Voor de N&T-lessen wordt ook graag 
het facet sexe bij deze interaktie betrokken. Dtt houdt i~ dat je 
w!lt weten of de interaktie betrekking heeft op de gehele groep 
leerli~ge~, of op een of meer meisjes, of op een of meer jongens. Qua 
inhoud ka~ me~ wel zegge~ dat tech..'liek voor zowel jongens als meisjes 
is, maar je bent dan ook geinteresseerd of dit in de omgang in de les 
dan ook tot u!ting komt. Om hierin inzicht te krijgen !s revised vrcs 
uitgebreid. Voor de relevante kategorieën wordt als deze alleen 
betrekking heeft op jongens of alleen op meisjes bij de observatie de 
letter j of m aan het kategorie-nummer toegevoegd. 
Het systeem dat zo ontstaat heeft de naam Natuurku~de en Techniek 
Interaktie Observatie Systeem NeT ros gekregen. De kategorieën van 
dit systeem zijn weergegeven in figuur 4. In bij lage 7 is het 
scoringsblad va~ NeT ros opgenomen en in bijlage 8 de uitgebreide 
defi~ities va~ de kategorieën. 
Tot slot van de bespreking van NeT ros nog enkele opmerkingen over 
het gebruik: 
- NeT lOS werkt met een vaste tijdseenheid van drie seconden. Dit 

houdt in dat elke drie seconde de klassen-aktiviteit in een van de 
katgorieén wordt ingedeeld. Vinden in deze drie seconden eigenlijk 
meer kategorie-wisselingen plaats dan worde~ ze ook genoteerd. Per 
minuut vinde~ dus mi~imaal twintig kategorie indelingen plaats. Bij 
veel interaktie wisseli~gen kunnen dit er meer worden; 

- de totale observatietijd bij NeT lOS is vijf minuten. De reden 
hiervoor is dat NeT lOS wordt afgew!sseld met NeT I<OS dat ook ee~ 
observatietijd van vijf minute~ heeft. 

2.4.3. Natuurku.,de en Techniek Practicum Observatie Systeem NeT POS 

Het doel van dit systeem is bij practicum te observeren. Bij de 
practicum observatie kan moeilijk bij een bestaand systeem worden 
aangesloten, omdat deze betrekking hebben op een specifiek practicum. 
Een algemeen practicum observatie systeem zal dus ontwikkeld moeten 
worden. Gezien de bestaande systemen voor het observeren van 
ak:ivi~eiten licht het voor de hand uit te gaan van een kategoriaal 
observatie systeem. Van belang is eerst te analyseren wat voor 
aktivite!ten bij het N&T-practicum voor kunnen komen. Practica binnen 
N&T-lessen hebben betrekking op de vaardigheden binnen de techniek. 
Meer gespecificeerd: 
- het doen van proeven met betrekking tot de 

Hierbij speelt het omgaan met meetinstrumenten 
Het omgaan met meetinstrumenten valt onder de 
vaardigheid; 

ontwerpvaardigheid. 
een belangrijke rol. 
prakt isc h-tec hnisc he 

- het gebruik maken van technisch producten. Hierbij speelt het 
omgaa~ met gereedschap en machines een belangrijke rol. Deze 
aktiviteiten vallen ook onder de praktisch-technische vaardigheid; 

- het gebruik maken va~ tech..,ische apparaten, inclusief het onderhoud 
en de reparatie er van. Bij deze gebruikevaardigheden speelt naast 
het omgaan met het apparaat, bij o~derhoud en reparatie ook het 
gebruik van gereedschap een rol. 
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1 VOORBEREIDING: 

a VERZAMELEN: Het u1t de kasten, magaziJnen halen van de benodigde 
materialen. gereedschappen enz •• 

b BOUWEN: Het maken van opstellingen, het aftekenen van werkstukken. 

2 MEETINSTRUMENTEN: 

a BEDIENEN: Het instellen en bedienen van een meetinstrument. 

b AFLEZEN: Het aflezen van de uitslag van een meetinstrument. 

3 GEREEDSCHAP: Het omgaan met gereedschap, timmeren, zagen, enz .• 

4 TECHNISCHE PRODUKTEN: 

a MACHINES: Het gebruik maken van machines, bijvoorbeeld een boormachine. 

b APPARATEN: Het gebruik maken van apparaten, bijvoorbeeld een computer. 

5 HANDLEIDING EN SPECIFIKATIES: 

a HANDLEIDING: Leerling leest of kijkt in de handleiding bij het 
uitvoeren van de opdracht. 

b SPECIFIKATIE: Leerling leest of kijkt naar de specifikatie of de 
gebruiksaanwiJzing van een apparaat, machine of gereedschap. Ook bij 
het inzien van een tabellenboek. 

6 OVERLEG: 

a INITIATIEF NEMEN: Leerling neemt de eerste aktie tot overleg. 

b AKTIEF: Deelnemen aan overleg door het geven van eigen inbreng. 

c PASSIEF: Deelnemen aan het overleg door te luisteren. 

d REGELEND: Eén leerling van de groep zegt wat er gedaan wordt. 

7 CONTROLE: Het door de leerlingen zelf controleren van een meetopstelling, 
de instelling van een meetinstrument, enz •• 

8 HULP VRAGEN: De groep vraagt hulp aan de docent. 

9 SCHRIJVEN: Het schriftelijk maken van vragen, het invullen van meetgegevens. 

10 TOEKIJKEN: Het kijken naar handelingen van andere groepsgenoten zonder zelf 
aktief met iets anders bezig te zijn. 

11 INSTRUKTIE: De docent geeft instruktie over de organisatie en de inhoud 
van het praktikum en de praktikumopdracht. 

12 GEEFT HULP: 

a OP EIGEN INITIATIEF: Oe docent helpt de leerlingen zonder dat ze 
er zelf om gevraagd hebben. 

b OP VERZOEK: De docent geeft hulp nadat leerlingen er om vragen. 

13 CONTROLE: Oe docent controleert een opsteliing of informeert naar de 
voortgang van de opdracht. 

14 NIETS DOEN: Het niet op een of andere vorm bezig zijn met de praktikum
opdracht, het spelen met gereedschap buiten de de eigelijke opdracht valt 
niet onder deze kategorie, maar onder 9. 

x ONDUIDELIJK: Het voor de observator onduidelijk zijn van de handelingen 
van de groepsleden, ongeacht de reden voor deze onduidelijkheid. 

F~guur 5: Kategoriee~ va~ NeT POS. 
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Bovenstaande aktiv!teiten hebben tot doel het manueel bezig zijn van 
leerlingen met meetinstrumenten, gereedschappen, machines en 
apparaten. Naast deze manuele aktiviteiten vinden bij het practicum 
ook nog andere aktiviteiten plaats, zo als: 
- het voorbereiden van het practicum. ~t kan middels het uitzoeken 

wat er gedaan moet worden, via mondelinge instructie of via de 
practicumhandleiding; 
practicum is een groepsaktiviteit. Dit houdt in dat er tussen de 
deelnemers overleg plaats vind; 
het voorbereiden van de manuele handelingen zoals het verzamelen 
van de benodigde materialen; 
het in het verband met de verslaglegging noteren van gegevens en 
het schriftelijk beantwoorden van vragen; 

- hoewel bij het practicum de leerlingen hoofdzakelijk zelfstandig 
werken kan de docent af en toe betrokken zijn bij de prae ticum
aktiviteit. Dit kan via het geven van hulp en het controleren van 
een opstelling of de voortgang van het practicum. 

Aan de hand van deze analyse van practicumaktiviteiten is gekomen tot 
de kategorie~n voor het Natuurkunde en Techniek Practicum Observatie 
Systeem NeT POS, zoals in figuur 5 is weergegeven. 
In bijlage 9 is het scoringsblad van NeT POS opgenomen 
NeT POS geeft alleen inzicht in de aktiviteiten bij het practicum en 
dus niet over de inhoud van de practicumopdracht. 
We maken nog enkele opmerkingen over het gebruik: 
-evenals bij NeT lOS wordt bij NeT POS gewerkt met een vaste tijds

eenheid van drie seconde; 
- in eerste instantie wordt ook gewerkt met een observatieperiode van 

vijf minuten. 

2.4.4. Het Natuurkunde en Techniek LesObservatie-Formulier NeT LOF 

Het doel van het Natuurkunde en Techniek LesObservatie-Formulier is 
het verzamelen van gegevens betreffende afzonderlijke lesobservaties 
en het na afloop van de les noteren van gegevens ten behoeven van de 
facetten onderwijsvorm, leermiddelen en materialen. Het ontwikkelde 
formulier is op genomen in bijlage 10. Voor wat betreft de items op 
het formulier volgen hier nog enkele opmerkingen: 
- code: elke les krijgt een code bestaande uit drie letters en vier 

cijfers. Deze code is als volgt opgebouw: 
le letter de aanduiding voor het gebruikte N&T-lespakket; C s 

comm~,icat!e; M • muziek; E • elektrische apparaten in 
huis; W =water in huis; 

2e letter de aanduiding voor de school; dit is de eerste letter van 
de gemeente waarin de school is gevestigd; 

3e letter de aanduiding voor het type opleiding; M~AVO; H•HAVO; 
v-vwo; 

le c!j fer de aanduiding van het leerjaar; 
2e cijfer geeft aan de hoeveelste klas van die school waar 

observaties plaats vinden; 
3e en 4e cijfer geeft het nummer van de les in de cyclus; le 

les=Ol; 6e les=06; enzovoort. Voor niet geobserveerde 
lessen wordt het lesnummer wel verhoogd; 

-gebruikte onderwijsvormen: voor een overzicht van de mogelijke les
vormen wordt verwezen naar bij lage 11; 
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- leermiddele~: voor ee~ overzicht va~ de leermiddele~ wordt verweze~ 
naar bijlage 11. Deze l!jst is niet volledig. Bij observatie zal 
dus opgelet moeten worden welke leermiddelen er ~og meer gebruikt 
zijn; 

- materialen: !n bij lage 11 !s per lespakket een overzicht gegeven 
va~ de materiale~ nodig voor de beschreven proeven en practicum
opdrachten in dat lespakket. Scholen kunnen andere materialen 
gebruiken. Als dat gebeurt, moeten deze materialen ook genoteerd 
worden; 

- de overige items op het NeT LOF spreken voor zichzelf en behoeven 
geen verdere toelichting. 

2.5. Try-out van de observatiesystemen 

De try-out van de systemen e~ de training in het gebruik ervan heeft 
hoofdtakelijk in de praktijk tijdens de N&T-lessen plaats gevonden. 
Gezie~ de arbeids-intensiviteit va~ observaties is besloten dat alle 
observaties maar door een persoon • door mij zelf • plaats vinden. 
Alvorens tot de try-out over te kunnen gaan heb ik eerst alle items 
en kategorieë~ uit mijn hoofd geleerd. Met NeT lOS is met behulp va~ 
videobande~ va~ proeflessen enkele uren ervaring op gedaan Als 
training was dit ~uttig, maar met de videoregistratie kan met de mij
verfijning niet gewerkt worde~. De reden hiervoor is dat aan de stem 
van de leerling niet af te leiden is of die van een jongen of van ee~ 
me!sje :!.s. 
Na deze voortraining zijn de eerste tien lessen als try-out va~ de 
systeme~ gebruikt. L~ de N&T-lessen viel al s~el op dat er weinig met 
een geinstitutioneerd practicum wordt gewerkt. Wel voeren leerlingen 
soms proeve~ in de les uit, maar de tijdsomva~g hiervan bleef beperkt 
tot o~geveer een kwartier. Daarom heb ik besloten om niet met het NeT 
POS te werken. De redenen hiervoor zijn: 
- alvorens uit de resultaten va~ NeT POS conclusies kunnen worden 

verbonden zal aan de volge~de twee eisen voldaan moeten zijn: 
+ de observator zal het systeem eerst goed moeten beheersen. Dit 

zal zeker tien tot vijftien observatieperioden in beslag nemen; 
+ het totaal aantal observatieperioden zal minimaal dertig moeten 

zijn. 
De verwachting na enkele lessen was dat het moeilijk zou zijn het 
minimale aantal perioden te halen. Achteraf is dit juist gebleken. 
Als met NeT POS zou zijn gewerkt was dit systeem maximaal twee-en
dertig maal gebruikt. Hiervan zullen zeker zes try-out perioden bij 
zijn die niet bruikbaar zijn om er conclusies aan te verbinden; 
bij het werken met NeT POS is het noodzakelijk vrij dicht op de te 
observeren groep te zitten. Zowel de handelingen als de conversatie 
moet goed te zien en te verstaan zijn. Omdat bij de meeste 
leerlingenproeven de leerlingen die op hun gewone schoolbanken 
uitvoeren, levert dit voor de observator problemen op. De 
observator kan de te observeren groep moeilijk dicht genoeg 
be~aderen; 

- door in plaats va~ met NeT POS met NeT lOS en NeT KOS te 
gaat niet alle informatie tijdens het practicum verloren. 
heef: vaardighe!ds-items waarbij bij het practicum gescoord 
NeT lOS heeft kategorieën 11 e~ 13 terwijl als een groep de 
betrekt bij het practicum ook op de a~dere kategoriee~ 

gescoord. 

werken 
NeT KOS 
wordt. 
docent 
wordt 
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Of NeT POS een bruikbaar observatiesysteem is, is niet te 
beantwoorden omdat de feitelijke try-out van dit systeem niet heeft 
plaats gevonden. Bij de bespreking van het gebruik en de resultaten 
van de observaties zal dit systeem dan ook verder buiten beschouwing 
blij ven. 

2.5.1. Try-out van NeT KOS 

Het werken met NeT KOS leverde vanaf het begin weinig problemen op. 
Zoals te verwachten bij een sign-observatie syueem heeft de 
observator het betrekkelijk rustig. Na tien lessen was de verwachting 
dat de resultaten van NeT KOS zinnig en bruikbaar zullen zijn. 

2.5.2. Try-out van het NeT IOS 

Om met NeT IOS te werken is meer oefening nodig. Bij de eerste vier 
lessen heeft de observatie nog zonder de m/ j-verfij ning plaats 
gevonden. Dit is gedaan omdat ik het systeem nog niet geheel 
beheerste. Na deze vier lessen had ik het gevoel dat ik het systeem 
beheerste, en heb ik het dan ook uitgebreid met de mij-verfijning. In 
dat stadium leverde deze verfijning geen probleem meer op. 
Na de try-out fase van tien lessen heb ik NeT lOS bij twee 
kateg orieën gewijzigd. Te weten bij : 
-kategorie 3. De sub-kategorieën 3c en 3d, respectievelijk de docent 

stelt divergente vragen en de docent stelt evaluerende vragen, zijn 
same!lgevoegd tot een kategorie 3c. 
De rede!l hiervoor is dat het aa!ltal evaluerende vragen bij de N&T
lessen zeer gering in aa!ltal zijn. Gezie!l dit kleine aantal kost 
het veel va!l de concentratie van de observator om consta!lt alert te 
zijn op evalerende vrage!l. Door same!lvoeging van 3c en 3d is gee!l 
extra concentratie vereist, wat het werken met het systeem 
vereenvoudigd; 
kategorie 5. Deze kategorie is vervalle!l en het accepteren van 
ideeën is onder gebracht bij kategorie 4, het prij zen va!l ideeè'n. 
De reden hiervoor is dat het voor mij vrij moe U ijk was om deze 
twee kategorieë!l te onderscheiden. Als bij een onderwijsleergesprek 
met de inbreng van een leerling werd doorgewerkt, is deze ook 
geaccepteerd. In de score kwam echter dan vaak alleen kategorie 4c 
voor terwijl kategorie 5 nauwelijks voor kwam. Ik had dus de 
tendens om acceptatie onder te brengen bij prijzen, en heb het 
systeem in deze richting gewijzigd. 

2. 5. 3. Try-out va!l het NeT LOF 

Het invullen va!l het NeT LesObservatie-Formulier leverde geen 
problemen op. Dit formulier voldoet goed. Alleen heb ik na de try-out 
iedere keer als eerste opmerking het eigenlijk begintijdstip va!l de 
eerste observatieperiode genoteerd. TUssen het begin va!l het lesuur 
volgens het rooster en de eerste observatieperiode zat meestal vijf 
tot tie!l mi!luten. 
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3. HET GEBRUIK EN DE VERWERKING VAN DE OBSERVATIES 

In dit hoofdstuk wordt vermeld hoe met de verschille~de observatie
systemen is gewerkt. Daar~a komen de verwerkingsmetheden voor de 
verschillende systemen ter sprake. Dl t hoofdstuk wordt afgeslote~ met 
een bespreking van de betrouWbaarheid en de validiteit van de 
systemen. 

3.1. Het gebruik va~ de observatiesystemen 

De observaties hebben plaats gevonden op 7 schole~ in 9 klassen. ~ee 
klassen hadde~ dezelfde doce~t en in een klas is de helft van de 
lessen gegeven door ee~ hospitant van de VU. Van deze 9 klasse~ ware~ 
5 mavo, 3 havo en 1 vwo klas. 1.'1 tabel 1 is een overzicht gegeven van 
het aantal lessen per klas en het aantal perioden dat met de 
verschillende systemen is gewerkt. 

Tabel 1: Overzicht va~ de geobserveerde lessen. 

klas l type \ pakket \ school \ aantal ! perioden l perioden \ doce~ 
lessen NeT KOS j NeT IOS 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 

tot 

tot 

tot 

TOT 

3V 
3H 
3H 
3M 

com. 
com. 
com. 
com. 

I com. 

~~ I =~=~ 
3H water 

2M 
2M 

I water 

I el.app ·j 
el.app. 

I el.app.j 

l 
l 
1 
2 

3 
4 
5 

6 
7 

8 
6 
6 
4 

24 

4 
2 
5 

11 

2 
9 

11 

46 

38 
30 
30 
18 

116 

22 
10 
26 

58 

10 
38 

48 

222 

20 
17 
18 

9 

64 

13 
6 

13 

32 

6 
20 

26 

122 

Het observatieprotocol tijdens de lessen is als volgt geweest: 

1 
2 
2 
3 

4 
5 
6 

7 
8 

+ de observator neemt achter in de klas plaats en vult voor zo ver 
mogelijk het NeT LOF en de scorings-bladen in; 

+ als met de eerste observatieperiode wordt bego~nen wordt bij de 
opmerkingen op NeT LOF de aanva~gstijd genoteerd; 

+ de 1e observatieperiode wordt gewerkt met NeT KOS; 
+de 2e observatieperiode wordt gewerkt met NeT lOS; 
+ de 3e observatieperiode wordt gewerkt met NeT KOS; 
+ daar~a herhaalt de cyclus van de laatste drie punten zich tot het 

einde van de les. Per les zijn zo zes tot negen perioden van vijf 
minuten geobserveerd; 
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+als de laaste observatieperiode niet de volle v!jf minuten duurt 
wordt dit bij de opmerkingen op NeT LOF gemeld; 

+ als binnen een periode naar een andere paragraaf wordt overgestapt 
wordt dit ook bij de opmerkingen genoteerd. 

T!jdens het werken met NeT KOS is het meestal mogelijk geweest om de 
onderwijsvormen, de leermiddelen- en materialenlij st bij te houden. 
Na elke les is het NeT LOF gecontroleerd en nog verder ingevuld. 

3.2. Het verwerken van de observatiegegevens 

De beide observatiesystemen hebben verschillende verwerk!ngsmethoden. 
De reden hiervoor !s dat de systemen op verschillende observatie
methoden ~j n gebaseerd. 
In sub-paragraaf 3.2.1 zal de verwerking van de gegevens van NeT LOF 
besproken worden. L~ sub-paragraaf 3.2.2 volgt de bespreking van de 
verwerkingsmethode voor NeT KOS en in sub-paragraaf 3.2.3 die van NeT 
ros. 

3. 2. l. Verwerking van de gegevens van het NeT LOF. 

Bij de verwerking van de gegevens van het NeT LOF kan niet gesproken 
worden over een verwek!ngsmethode. Uit de gegevens op het NeT LOF kan 
vr!j direct het volgende worden afgelezen: 
- het aantal lessen dat per paragraaf besteed wordt; 
-de verhouding tussen de verschillende onderwijsvormen tijdens de 

N& T-lessen; 
-welke voorgeschreven en welke toegevoegde proeven en practica 

uitgevoerd zijn; 
-van welke leermiddelen er gebruik gemaakt is; 
-welke materialen voor de verschillende proeven en practica zijn 

gebruikt. Zijn dit de minimale materialen zoals in de docenten
handleiding staan beschreven, of beschikt de school over meer en 
ander materiaal. 

3. 2. 2. Verwerking van de gegevens van het NeT KOS 

De gegevens van het NeT KOS dienen vooral 
op de onderzoeksvragen: 

1 welke elementen van de techniek 
behandeld? 

om een antwoord 

worden in de 

te vinden 

N&T-lessen 

5 wordt er aandacht besteed aan praktische vaardigheden en zo ja 
hoe gebeurt dit? 

Om gegevens voor het beantwoorden van deze vragen te krijgen is het 
nodig om frequentie-tabellen te hebben van de items van NeT KOS. 
De volgende frequentie-tabellen ~jn gemaakt: 
- per klas: elke paragraaf afzonderlijk; het totale lespakket; 
- per paragraaf: elke klas afzonderlijk; elk lespakket afzonderlijk; 

het paragraaftotaal; 
- de paragraaftotalen naast elkaar; 
- de klastotalen naast elkaar. 
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Met behulp van deze frequentie-tabelle~ worde~ in het volgende 
hoofdstuk de resultaten gegeven en besproken. L~ bijlage 12 zijn als 
voorbeeld de frequentie-tabellen van de klastotale~ en de paragraaf
totale~ opgenomen. 

3.2.3. Verwerk!ng va~ de gegevens van het NeT lOS. 

Voor de verwerk!ng van de gegevens u!t het NeT lOS is gekozen voor 
observatie-matrices. Deze matrices geven zowel frequentie-tabellen 
als een beeld van de kategorievolgorde [21]. Het werken met 
observatie-matrices is vrij gebruikelijk bij kategoriale observatie 
systemen. 
De observatie-matrix ontstaat door van een observatiereeks steeds de 
opeenvolgende paren als matrix-element te nemen. De eerste kategorie 
is da~ het rijnummer, de tweede het kolom~ummer. Als voorbeeld nemen 
we de volgende observatie-reeks: 

1 1 2 2 1 3 2 3 1 1 3 3 2 1 1 1 2 1 2 

Het eerste matrix-element is da~ (1,1), het tweede (1,2), het derde 
(2,2), enzovoort. L~ figuur 6a z!jn de eerste drie matrix-elemente~ 
in ee~ matrix weergegeve~. In !:guur 6b zijn alle achttien matrix
eleme~te~ va~ de voorbeeld observatiereeks !n de matrix opgenome~. Op 
elke plaats in de matrix staat het aantal eleme~ten d!e er in z!tten. 
L!nks bovenaan staat het getal 4, omdat vier maal het element (1,1) 
!n de reeks voorkomt. Achter de dubbele streep zijn de rij- en kolom-
totale~ weergegeven. 

I 1 I 2 I 3 I 1 I 2 I 3 I 1 I 2 I 3 

--------------- -------------- ---------------
1 1e 2e 1 4 3 2 9 1 4 3 2 9 

2 3e 2 3 l l 5 2 3 l 2 6 

3 3 l 2 1 4 3 2 2 1 5 
=============== ·== =======c•===••= .... s===••===••===• === 

I 8 I 6 I 4 18 I 9 I 6 I 5 20 

fig. 6a f!g. 6b fig. 6c 

Figuur 6: Voorbeeld observatie-matrix. 

In figuur 6b zijn de rij- en kolomtotale~ verschillend en kunnen dus 
niet als frequentie-tabel gebruikt worden. Om deze totalen wel als 
frequentie-tabel voor de kategorieen te kunnen gebruiken wordt elke 
observatiereeks geopend en gesloten met dezelfde kategorie. In ons 
voorbeeld nemen we voor deze omsluit-kategorie kategorie 3. Dit 
levert aan het beg!n van de observatiereeks nog het matrix-element 
(3,1) op en aan het einde het matrix-element (2,3). In de matrix van 
figuur 6c z!j n deze twee matrix-elementen ook opgenomen. De rij- en 
kolomtotale~ zijn nu voor iedere kategorie gelijk, alleen het totaal 
van de omsluit-kategorie is één te hoog ten opzichte van het aantal 
keren dat deze kategorie in de eigenlijke observatiereeks voorkomt. 
Als de observatiereeks lang genoeg is, is het bij het interpeteren 
van de observatie-matrix niet nodig hiervoor te corrigeren. 
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Bij NeT lOS is kategorie 14 als omsluit-kategorie gebruikt. Een 
observatie-reeks van NeT lOS heeft ongeveer honderd matrix-elementen. 
Voor de omsluit-kategorie wordt bij NeT lOS niet gecorrigeerd, omdat 
de verhoging van het kategorie-totaal van kategorie 14 voor de 
interpretatie van de gegevens weinig beinvloedt. Kategorie 14 heeft 
betrekking op verwarring en heeft ook ee~ restfunktie 

Het interpreteren van de observatie-matrix kan het best geschieden 
aan de hand van kentallen. Deze kentallen geven al een beeld van het 
interaktie-proces. Nauwkeuriger analyse van de matrix, waaronder het 
ontdekken van de meest voorkomende interaktie-patronen geeft meer 
details, maar is voor het doel van het gebruik van NeT IOS niet 
nodig. De kentallen die Fla~ders geeft voor FSIA [22) heb ik omgezet 
naar kentallen voor NeT lOS, De definities voor de kentallen volgen 
hier onder, waarbij de laatste twee kentallen op basis van de 
frequentie-tabel speciaal zijn gedefinieerd voor de interpretatie van 
NeT lOS. 

Kentallen op basis van de frequentie-tabel: 
Tot matrix-totaal geeft een indicatie van de totale codeertijd voor 

deze matrix. Fen tijdseenheid is drie seconden; 
DA docentenaktiviteit is een maat voor het aan het woord zijn van 

de docent. DA is de som van de kategorie-totale~ 1 t/m 6 gedeeld 
door Tot; 

LA leerlingenaktiviteit is een maat voor het aktief zijn van de 
leerli~gen. LA is de som van de kategorie-totalen 7 t/m 11 plus 
13 gedeeld door Tot; 

SV stilte en verwarring is een maat voor stilte en verwarring !n de 
klas. SV is gedefinieerd als de som van kategorie-totale~ 12 e~ 
14 gedeeld door Tot; 

DRV docentenreaktie verhouding geeft aan hoe de docent reageert op 
leerlingen. DRV is gedefinieerd als de som van de kategorie
totale~ 4 en 6 gedeeld door die van 2,4 en 6; 

VDV docentenvraag verhouding geeft de tendens van de docent aan om 
vragen te gebruiken tijdens het lesstof gerichte deel van de 
les. VDV is gedefinieerd als kategorie-totaal 3 gedeeld door de 
totale~ 1 e:t 3; 

LlV leerlinginitiatief verhouding geeft aan hoeveel procent van het 
leerli:tgengedrag op eige:t initiatief plaats vindt. LlV is de som 
van kategorie-totale~ 9,10 en 11 gedeeld door die van 7 t/m 11; 

DVV denkvraag verhouding geeft aan hoeveel divergente en evaluerende 
vragen er gesteld worde:t ten opzichte van alle vragen. DVV !s 
gedefi:tieerd als het sub-kategorie-totaal 3c gedeeld door 
kategorie-totaal 3; 

OLRV onvoorspelbare leerlingenreaktie verhouding geeft aan de 
verhouding tussen voorspelbare en onvoorspelbare leerlingen
reakties. OLRV is gedefinieerd als sub-kategorie-totaal 7b 
gedeeld door kategorie-totaal 7. 

Kentalle~ op basis van de matrix-elementen: 
ODV onderwijsgericht docentengedrag verhouding geeft aan hoeveel 

tijd de docent gericht is op doceren en vragen stellen. ODV 
heeft betrekking op de rijen en kolommen van de kategorieen 1 
(doceren) en 3 (vragen stellen). ODV !s als volgt gedefinieerd: 

( 14 ) 
ODV = { L (1,!)+(3,!)+(!,l)+(i,3)- (1,1)-(1,3)-(3,1)-(3,3)}/Tot; 

( !=1 ) 
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TAGV totaal aanhoudend gedrag verhouding !s een maat voor de 
interaktie snelheid. Is TAGV hoog (>75%) dan vindt er relatief 
weinig interaktie plaats. TAGVis als volgt gedefinieerd: 

14 
TAGV =I: (i,i) I Tot; 

i=l 

LAGV leerling aanhoude:td gedrag verhouding is een maat voor het 
aanhoude:td praten van leerlingen. LAGV is gedefinieerd als: 

( 8 8 11 11 ) 
LAGV • {I I. (i ,j) + I E. (i ,j)} I kat.totalen 7 tlm 11 

(ic7 j•7 i•9 j•9 ) 

Een tweede serie kentallen ontstaat door de matrix op te splitsen in 
cellen. De cellen zoals gegeven door Amidon voor VICS [23] zijn 
omgezet naar de matrix van NeT !OS. Deze cellen zijn weergegeven in 
figuur 7. Elk celkental is gedefinieerd als de som van de matrix
elementen va:t die cel gedeeld door het matrix-totaal Tot. De 
betekenis van elke cel is als volgt: 
A aanhoudend docenteninitiatief; 
B docenteninitiatief gevolgd door reaktie op leerlingen; 
C leerlingengepraat na docenteninitiatief; 
D docenteninitiatief na docentenreaktie; 
E aanhoudend prijzen van leerlingen door de docent; 
F docent W:jst leerlingengedrag af na het eerst gepreze:t te hebben; 
G leerlingen praten na het prijzen door de docent; 
H docent prij st leerli:tg na eerst deze afgewezen te hebben; 
I aanhoudend afW:.j zend gedrag van de docent; 
J afw!j zend docentengedrag gevolgd door leerlingengepraat; 
K docenteninitiatief na leerlingenreaktie; 
L docent prijst leerlingen na leerlingenreaktie; 
M docent wijst leerling af na leerlingenreaktie; 
N aanhoudende reaktie van leerlingen; 
0 leerlinge:~ reaktie gevolgd door leerlingeninitiatief; 
P docenteninitiatief na leerlingen!nitiatief; 
Q docent prijst leerling na leerlingeninitiatief; 
R docent wijst leerli:tg af na leerlingeninitiatief; 
S leerlingeninitiatief gevolgd door leerlingenreaktie; 
T aanhoudend leerlingeninitiatief; 
U stilte of verwarring na of gevolgd door een andere aktiviteit. 

Met de zo verwerkte gegevens van NeT lOS dient vooral een antwoord 
gevonden te worden op de onderzoeksvragen: 
3 worden de leerlingen gestimuleerd tot eigen inbreng en tot 

divergent denken? 
4 wordt er bij de N&T-lessen onderscheid gemaakt tussen jongens en 

meisjes? 

Om de benodigde gegevens te krijgen zijn twee type obserevatie
matrices gemaakt, namelijk detailobservatie-matrices en observatie
matrices. 
Bij de detailobservatie-matrices zijn de relevante kategorieën ook 
nog onderverdeeld in m en j. Bijvoorbeeld is sub-kategorie 3c 
opgespl !tst in 3c, 3cm en 3cj • Bij de observatie-matrices is deze 
opsplitsing achterwege gebleven. 
De volgende detailobservatie-matrices zijn gemaakt: 
voor elke klas een matrix per paragraaf en voor het gehele lespakket. 
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Va~ elke detailobservatie-matrix is ee~ observatie-matrix gemaakt. 
Daar~aast zijn de observatie-matrices voor alle klassen die met 
hetzelfde lespakket werken nog samengevoegd per paragraaf. Deze zijn 
weer voor alle drie de lespakketten samengevoegd tot ee~ paragraaf
observatie-matrix. 
Als voorbeeld zijn in b!jlage 13 de volgende observatie-matrices 
opgenomen: 
- van klas 9 de detailobservatie-matrix van paragraaf 1; 

van klas 3 de detailobservatie-matrix voor het lespakket; 
- van alle drie de lespakketten de observatie-matrix voor het gehele 

lespakket. 

Figuur 7: De celle~ in de observatie-matrix. 

3.3. De betrouWbaarheid en validiteit van de systemen 

Zowel de betrouwbaarheid als de validiteit van NeT KOS en NeT lOS 
zullen afzonderlijk worden besproken. 

De betrouwbaarheid van NeT KOS 

De betrouwbaarheid van d!t systeem wil zeggen dat dezelfde 
ha~delinge~ , opmerkingen of aktiviteiten steeds op de zelfde wijze 
worde~ gescoord op de turfkaart; dus onafhankelijk va~ de observator, 
de klas, e~zovoort. Een veel gebruikte methode om de betrouwbaarheid 
te testen is om twee observatoren dezelfde les te laten observere~ en 
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achteraf de turfkaarten te vergelijken. Daar in dit onderzoek maar ,, 
met een observator is gewerkt moet op een andere manier de 
betrouwbaarheid vastgesteld worden. 
Om een indruk van de betrouwbaarheid te krijgen worden de eerste drie 
geobserveerde lessen van de klassen 2 en 3 met elkaar vergeleken. 
Dezelfde docent heeft aan deze klassen les gegeven en hierin ook 
dezelfde stof (gekeken naar de behandelde bladzij den in het 
lespakket) behandeld. Doordat de lessen voor beide klassen op 
dezelfde dag gegeven zijn zit er geen verschil in de lesvoorbereiding 
van de docent. Vergelijken van de scores bij de lessen in deze 
klassen geeft dus een indicatie voor de betrouwbaarheid van de 
meting. ln tabel 2 zijn de resultaten voor deze twee klassen vermeld. 
De betrouwbaarheid is te definieëren als de verhouding van de 
overeenkomstige scores gedeeld door het gemiddeld aantal scores voor 
de twee klassen. 

som overeenkomstige scores 
Betrouwbaarheid = ---------------------------------

(totaal scores klas 2 + klas 3)/2 

Voor deze drie lessen is de betrouwbaarheid respectievelijk 0,69; 
0,82 en 0,66, hetgeen W:l zeggen dat de betrouwbaarheid van NeT KOS 
redelijk is. 

Tabel 2: Resultaten NeT KOS voor de eerste drie lessen van 
klas 2 en klas 3. 

datum 
tijd 
klas 

Nla 
b 

N2 
a 

S1e 
Dl 

b 
D2 
P la 

c 
P2b 
P3a 

b 
e 

5-11-'86 over 
1 O. 10 13.30 I een 

2 3 komst 

4 
2 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
2 
2 
3 

3 

1 

1 
1 

1 
1 
1 
2 
3 
2 

3 

1 

1 

1 
2 
2 
2 

tot 19 16 12 
betr. 0, 69 

De validiteit van NeT KOS 

Nla 
b 

Sla 
P3a 

b 
c 
e 

10-11-'86 over 
14.20 12.10\een 

2 3 komst 

5 
2 
1 
3 
4 

2 

5 
3 

2 
3 
2 
2 

5 
2 

2 
3 

2 

11 11 1 t4 
0,82 

N1a 
N2a 
S1e 
D3 
01 
02 
03 

a 
04 

b 
os 

b 

12-11-'86 over 
10.10 13.301een 

2 3 komst 

3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
1 

3 
1 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

3 
1 

1 
1 

1 
1 

12 12 1 8 
0,66 

Bij de validiteit gaat het om de vraag of het instrument de beoogde 
te meten grootheid inderdaad meet. Bij NeT KOS dus of de resultaten 
inderdaad aangeven dat de kenmerken van de tec~,iek inhoudelijk aan 
de orde zijn geweest, en dat een hoge score W:l zeggen dat het 
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ke~erk dan meer aan de orde is geweest dan een kenmerk met een 
lagere score. 
De meeste docenten volgen vrij nauwkeurig het lespakket. Bij 
paragraaf 1 wordt nog wel eens een u!t~jding gemaakt maar bij de 
andere veel minder. Doordat de paragrafen zo nauwkeurig worden 
gevolgd kan vooraf voorspeld worden welke items minimaal moeten 
scoren. Bijvoorbeeld bij paragraaf 2 zullen alle stappen in het 
ontwerpproces aan de orde komen bij behandeling volgens het 
lespakket. Uit de resultaten blij kt dit ook. Groep 0 meet dus het 
aandacht geven aan ontwerpen. 
Een tweede manier om de validiteit van NeT ROS te controleren is te 
kijken of de resultaten van NeT ROS overeenstemmen met de resultaten 
van de leerlingen-vragenlijst. Als bijvoorbeeld uit NeT KOS blijkt 
dat techniek veel met mensen te maken heeft en uit de leerlingen
vragenlijst zou het omgekeerde blijken dan meten de instrumenten iets 
verschillends, waardoor de validiteit van een van beide in twijfel 
moet worden getrokken. Vergelijking van de resultaten van beide 
meetinstrumenten (zie paragrafen 4.1 en 4.4) levert een positief 
resultaat op ten aanz:en van de val:d:teit. 
Er :s dus geen grond om een voldoende validiteit van NeT KOS in 
tW:.j fel te trekken. 

De betrouwbaarheid van NeT lOS 

NeT lOS is geënt op Revised VICS, een systeem dat bewezen heeft dat 
er betrouwbaar mee gewerkt kan worden. L, eerste instantie mag 
aangenomen worden dat met NeT lOS dus ook betrouwbaar gewerkt kan 
worden. 
De vraag die wel gesteld kan worden is of de enige observator in dit 
onderzoek betrouwbare resultaten heeft geproduceerd. lk meen deze 
vraag positief te mogen beantwoorden en wel om de volgende reden: een 
en dezelfde docent zal in dezelfde klas op een bepaalde manier les 
geven. Zijn interaktiepatroon met de klas zal niet van de ene op de 
andere dag sterk verschillen. De docent is gewend om op een bepaalde 
manier met een klas om te gaan ~t betreft doceren, vragen stellen en 
het omgaan met de orde in die klas. Uit de resultaten van NeT lOS 
tussen verschillende obsevartie-perioden in dezelfde klas blijkt ook 
dat er geen grote verschillen op treden bij gelijk getinte lessen. Er 
zijn natuurlijk wel verschillen tussen een les waarin veel gedoceerd 
wordt en een les ~arin practica voorkomen. Er zijn ook verschillen 
tussen klassen en deze hebben te maken met een ander interaktie
patroon tussen de docent en de klas. 

De validiteit van NeT lOS 

In eerste instantie hoeft ook niet getwijfeld te worden aan de 
validiteit van NeT lOS daar het systeem op gelijke wij ze de 
interaktie meet als andere interaktie-observatie systemen. Het 
samenvoegen van de vraag-kategorieën 3c en 3d en de reaktie
kategorieën 5 en 4 heeft pas invloed op de validiteit als specifiek 
gekeken wordt naar verschillen tussen deze kategorieè·n. Bij het 
gebruik van NeT IOS in dit onderzoek gebeurt dit niet. Bij dit 
onderzoek zijn we niet geinteresseerd in de gedetailleerde interaktie 
tussen de docent en de leerlingen maar veel meer in de algemene 
tendensen in doceren, vragen, reageren van leerlingen enzovoort., 
Gezien dit niveau van interpreteren van de resultaten hoeft aan de 
validiteit van NeT lOS niet getwijfeld te worden. 
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4. RESULTATEN 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van NeT KOS, NeT lOS, NeT LOF 
en de relevante vragen van de leerlingen-vragenlijst afzonderlijk per 
paragraaf gegeven en besproken. 

4.1. Resulta~en van NeT KOS 

In de tabellen 3a-h en 4 zijn de resultaten van NeT KOS per kenmerk 
gegeven. Deze tabellen en resultaten worden vervolgens per kenmerk 
besproken. Waar nodig zal uitsplitsing naar de items plaats vinden om 
beter tot interpretatie van de resultaten te kunnen komen. De 
betekenis van de afkortingen in de tabellen z!jn: 
M relatie mens en techniek, 
N relatie natuurwetenschappen en tec~,!ek, 
S relatie tussen de samenleving en de tec~,iek, 
D de d!mensies van de techniek, 
0 de ontwerpvaardigheid, 
P de praktisch-technische vaard!gheid, 
G de gebru! ksvaard!gheid, 
Tot de totalen van een rij of kolom, 
per aantal periode, 
C het lespakket "communicatie", 
W het lespakket "water in hu!s", 
E het lespakket "elektrische apparaten in huis". 

Tabel 3a: Resultaten NeT KOS voor paragraaf 1. 

klas! M N s D 0 p G I Tot I per 

1 
2 
3 
4 1 

6 
18 
15 
14 

1 
3 

3 
3 
2 
1 3 

~ I ~~ I ~ I 8 I 

3 
17 
19 
17 

2~ I 

1 

2 

13 
38 
37 
41 

so I 
23 

6 
12 
12 
17 

10 
10 

-----------------------------------------------------------
~ I 6 I 2; \ ~ I ~ 1 I 3! I 1 

4 
10 I 
84 

2 
24 

-----------------------------------------------------------

~ \ : 53 
23 
29 

4 
5 

12 

9 
8 
6 

Tot I 7 I 1 OS I 21 I 2 3 

3 

1 

56 
37 
35 

3 

5 

129 
73 
94 

47 
20 
26 

4 1 128 1 8 1 2 96 1 93 



Tabel 3b: Resultaten NeT KOS voor paragraaf 2. 

-------------------------------------------------------------
klas! M I N I S I D I 0 I P I G I Tot I per 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 

c 
w 
E 

1 
1 
2 

2 

4 

2 

1 
2 
5 
1 

1 
2 
2 

8 
2 

2 
3 
2 

11~ I ~ I 
9 
5 

20 

10 
7 

13 

7 
2 

3 
2 
1 

2 

2 
6 
2 

18 
19 

4 

5 
18 
18 

17 I 
15 

48 
41 
32 

5 
8 
1 

27 
2~ 

6 

17 I 
23 

6 
59 
40 

1 

5 
1 
2 

2 
1 

1 
8 
3 

13 
31 
29 

7 

43 
52 
31 

80 
126 
112 

2 
5 
6 
1 

6 
8 
8 

8 
ll 

14 
22 
19 

Tot I 6 I 34 I 30 I 10 I 121 I 105 I 12 I 318 I 55 

Tabel 3c: Resultaten NeT KOS voor paragraaf 3. 

klas! M I N I S I D I 0 I P I G I Tot I per 

1 
2 
3 

~ I 

5 
2 

7 

4 
4 
5 

2 
1 

1 
1 

1 1 ~ I ~ I 2 

15 
14 

7 

2 
5 
1 

7 
3 
5 

30 
32 
20 

8 
7 
7 

6 
1

16 I 5 l 36 I 6 
7 1 6 15 5 

I 
36 I 8 

1
15 I 82 I 22 

13 17 11 51 11 

Tot I 7 I 19 I 5 I 2 I 49 I 25 I 26 I 133 I 33 

-------~-----------------------------------------------------
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Tabel 3d: Re sul tate:t NeT KOS voor paragraaf 4. 

klasj M j N s D 0 p G j Tot j per 

1 1 7 1 2 4 26 3 

j 
44 12 

2 3 1 4 3 
3 3 1 1 5 3 

-----------------------------------------------------------
6 3 6 9 2 
7 4 2 2 8 3 

9 l 2 2 5 1 

--------------------------------------------------~--------c 
w 
E 

1 13 
7 
1 

Tot j 1 I 21 

2 3 

2 3 

5 
2 
2 

26 
8 
2 

9 I 36 

3 53 
17 

5 

18 
5 
1 

3 1 15 1 24 

Tabel 3e: Resultate:t NeT KOS voor paragraaf 5. 

klasj M j N s 

1 
2 
3 

3 

Tot l 3 

3 1 
9 
5 

2 1 15 

D 

1 
2 
l 

4 

0 p 

6 

6 

G j Tot j per 

13 
11 

6 

l 30 

3 
2 
1 

6 

Tabel 3f: Resultaten NeT KOS voor paragraaf 6. 

klasj M I N s D I 0 p I G I Tot I per 

-----------------------------------------------------------
1 1 1 1 2 22 2 29 5 
2 1 6 7 1 
3 3 8 11 1 

Tot l 1 2 4 2 1 36 2 1 41 7 
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Tabel 3g: Re sul tate:1 NeT KOS voor extrastof paragrafen. 

klas! M I N I S I D I 0 I P I G I Tot I per 
-----------------------------------------------------------

91 
1 4 I 3 I 3

2 I I 3 I I I 13 I 2 
I 1 6 2 11 2 

Tot I 4 3 1 5 1 4 1 6 1 2 1 24 1 4 

Tabel 3h: Resultaten NeT KOS voor het gehele lespakket. 

klas! M I N I S I D I 0 I P I G I Tot I per 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 

9 
6 
3 
3 

24 
28 
28 
15 

17 
5 

19 

8 
18 
12 

3 

6 
3 
5 

8 
8 
3 
1 

13 
2 
1 

57 
38 
35 

7 

11 
18 
27 

38 
22 
21 
17 

72 
32 
17 

11 155 
3 123 
6 108 
2 48 

10 129 
1 61 
8 77 

38 
30 
30 
18 

22 
10 
26 

-----------------------------------------------------------
8 I 2 l 9 I 9 I 1 17 I 18 I 3 

\ 
59 I 10 

9 6 41 18 7 19 65 7 163 38 

-----------------------------------------------------------c 21 95 41 20 137 98 22 434 116 
w 41 14 16 56 121 19 267 58 
E 8 50 27 8 36 83 10 222 48 

-----------------------------------------------------------
TOT I 29 I 186 I 82 I 44 I 229 I 302 I 51 I 923 I 222 

-------------------------------------------------------------

Tabel 4: Resultaten NeT KOS; procentuele verdeling van 
de groepen over de paragrafen. 

-------------------------------------------------------
par I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I Ex I Tot 

-----------------------------------------------------
M 2 2 5 1 10 14 17 3 
N 36 11 14 28 7 4 12 20 
s 7 9 4 3 50 9 21 9 
D 8 3 1 4 13 4 5 
0 1 38 37 12 20 77 17 25 
p 43 33 19 48 4 25 33 
G 3 4 20 4 8 5 

-----------------------------------------------------
Tot I 100 I 100 I 100 I 100 I 100 I 100 I 100 I 100 

-------------------------------------------------------
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Bespreking van de tabellen en de resultaten 

De relatie tussen mens en tec~,iek M 
Uit de tabellen 3h en 4 lezen we af dat in totaal 29 van de 923 keer 
(ofwel 3%) over de relatie mens en techniek is gesproken. OVer een 
relatie tussen techniek en levensbeschouwing (Hl) wordt bij niet een 
les aandacht besteed. Dat techniek iets te maken heeft met menselijk 
handelen (M2) is alleen bij twee klassen die met pakket "elektrische 
apparaten in hu!s" werkten aan de orde geweest. Totaal waren dit 5 
scores zoals in bij lage 12 is te zien. De overige scores op dit 
kenmerk hadden betrekking op historie (M3). 
Geconcludeerd mag worden dat in de N&T-lessen over het kenmerk mens 
en tec~,iek weinig is gesproken. Als dit wel gebeurt heeft het voor 
80% betrekking op de historie. 

De relatie tussen natuurwetenschappen en techniek N 
De relatie tussen natuurwetenschappen en techniek wordt in 20% van 
het totaal aantal keren gescoord (tabel 4). L, groep N gaat hoofd
item N1 alleen over natuurkunde (zie figuur 4). L, tabel 5 is de 
opsplitsing van deze groep over de hoofd-items weergegeven. Hieruit 
kan geconcludeerd worden dat als natuurkunde in de klas ter sprake 
komt dit maar een op de vijf keer betrekking heeft op de relatie 
tussen natuurkunde en techniek. 

Tabel 5: Resultaten NeT KOS uitgesplitst voor de groep N. 

klas! 1 2 3 4 I 5 6 7 I 8 9 I c w E I Tot 

---------------------------------------------------------------
Nl 15 21 21 14 15 4 16 5 35 71 35 40 146 
N2 6 7 7 1 1 1 3 4 6 21 5 10 36 
N3 3 1 3 1 4 

Tot I 24 28 28 15 I 17 5 t9 1 9 41 1 95 41 5o 1 t86 

Kijken we naar de verdeling van de scores op deze groep over de 
verschillende paragrafen dan wordt in paragraaf 1 het meest gescoord 
(36% van de scores op groep N, zie tabel 3a). Dit is logisch omdat 
deze paragraaf betreking heeft op de benodigde natuurkundige kennis. 
Dat paragraaf 5 laag scoort is ook te verwachten, daar deze ingaat op 
de relatie tussen de techniek en de samenleving. 

De relatie tussen de samenleving en de techniek S 
Uit tabel 3h lezen we af dat in alle klassen deze relatie ter sprake 
komt, de totale score is 9%. Wordt er gekeken naar de paragrafen voor 
deze groep dan vallen twee zaken op. 
Ten eerste; paragrafen 3 en 4 scoren relatief laag, hetgeen gezien de 
inhoud van deze paragrafen, het bespreken van een tec~,isch apparaat, 
niet vreemd is. 
Ten tweede; in paragraaf 5 heeft zoals uit tabel 4 blijkt de helft 
van de scores betrekking op groep S, waaruit je in eerste instantie 
zou kunnen afleiden dat deze paragraaf aan de verwachtingen voldoet. 
Het is echter zinvol om voor deze paragraaf een opsplitsing te maken 
naar de verschillende items in deze groep. Dit is gedaan in tabel 6. 



Tabel 6: Resultaten NeT KOS; uitsplitsing van groep S 
voor paragraaf 5. 

klas I Sl 

1 
2 
3 

Tot I 

1 
1 

2 

a 

1 
2 
1 

4 

b 

1 

1 

c 

1 
1 

2 

d 

1 

1 

e 

1 
1 

2 

53 

0 

a 

1 
1 

2 

b I tot 

1 
1 
9 
5 

1 1 15 
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Bek!.jken 1111e deze uitsplitsing dan z!en 1111e dat de beinvloeding van de 
techniek op de samenleving (Sl) de meeste aandacht krijgt. Aan 
meningsvorming (S3) wordt ook aandacht besteed. Aan de beinvloeding 
van de samenleving op de tec~,iek (S2) en aan informatie over de 
tec~,ische beroepen (S4) wordt geen aandacht besteed. Dit zijn wel 
doelstellingen voor deze paragraaf. Bezien we de verdeling van groep 
S over het gehele lespakket dan blijft dezelfde lijn zichtbaar (zie 
bij lage 12). 

De dimensies van de techniek D 
Groep D komt 44 keer voor in de N&T-lessen, dat is 5% van de scores 
(tabel 3h en 4) Elk lespakket heeft specifiek met een dimensie te 
maken, maar dit krijgt weinig aandacht zodat op groep D niet veel 
gescoord wordt. r.., tabel 7 is een overzicht gegeven van groep D. 

Tabel 7: Resultaten NeT KOS met betrekking op groep D. 

c 
w 
E 

Dl 

3 
10 

1 

Tot I 14 

a 

1 
1 
1 

3 

b 

2 
3 

5 

D2 

3 
2 
6 

11 

a b D3 a 

6 3 

6 3 

b I Tot 

2 

2 

20 
16 

8 

44 

Aan dit overzicht valt op dat bij het lespakket "commU!licatie" de 
dimensie informatie (D3), bij "water in huis" de dimensie materie 
(Dl) en bij "elektrische apparaten in huis" de dimensie energie (D2) 
de meeste aandacht krijgt. Het tweede wat opvalt is dat 30% van de 
scores in de sub-items voor vormverandering (a) of plaatsverandering 
(b) plaats vindt. 

De ontwerpvaardigheid 0 
Een kwart van de scores van NeT KOS valt in de groep 0; ontwerpen. De 
lespakket-doelstelling om ontwerpen een belangrijke plaats te geven 
is dus verwezenlijkt. Bekijken we in welke paragrafen ontwerpen aan 
de orde komt dan blij kt dit vooral !n de paragrafen 2, 3 en 6 te zijn 
(tabel 4). 
Lopen we voor de groep 0 de paragrafen een voor een af dan zien we 
dat in paragraaf 1 het ontwerpen bij na niet ter sprake komt. ~ 
verklaring hiervoor is dat deze paragraaf handelt over natuurkunde. 
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Voor paragraaf 2 is in tabel 8 een detail-overzicht gegeven voor deze 
groep. Het eerste wat opvalt is dat er redelijke verschillen zijn 
tussen de lespakketten. Bij het lespakket "communicatie" valt 60% van 
de scores voor pa rag raaf 2 op de groep ont~rpen (zie tabel 2b). Bij 
de overige twee is dit ongeveer 30%. Je zou dus kunnen concluderen 
dat in het pakket "commu.'licat!e" ontwerpen beter tot u! ting komt. Dit 
is echter een zeer gevaarlijke en ook onj uhte conclusie. Ook bij 
klas 7 is de verhouding ontwerpen ten opzichte van het paragraaf
totaal 50%, vergelijking Ptot en Tot in tabel 8. De reden voor het 
lagere percentage in de andere klassen is dat bij deze klassen bij 
het doorlopen van het ontwerpproces ook daadwerkelijk proeven zijn 
uitgevoerd. Bij het lespakket "water in huis" de geiser-proef, met 
uitzondering van klas 7 waar deze proef in een practicum-uur 
uitgevoerd is waarbij niet geobserveerd werd, en bij het lespakket 
"elektrische apparaten in huis" de proeven voor het warmhoud-plaatje. 
Hierdoor is bij deze klassen in de groep P veel meer gescoord bij 
paragraaf 2 dan bij de overige klassen, hetgeen het percentage voor 
de ontwerpen drukt. 

Tabel 8: Resultaten NeT KOS; detail-overzicht ont~rpen voor 

klas 

01 
02 
03 

a 
b 

04 
a 
b 

05 
a 
b 

06 
07 
08 

a 
b 

1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 

paragraaf 2. (Ptot is de totaalscore op deze paragraaf.) 

2 

1 
2 
2 

3 

1 
1 

1 

1 
2 
2 

2 

3 

2 
1 
2 

1 

2 
1 

2 

2 
2 
2 

2 

4 1 5 

1 

1 

1 

1 

2 
1 

1 

1 

6 

1 
1 

1 
1 
1 
3 
5 
2 

2 

1 

1 1 8 

2 

2 

2 
1 
3 

2 
3 

2 
1 

2 
2 

1 

1 

1 
1 
2 
2 

2 
1 

1 
1 

9 

1 
4 

3 

1 
4 
1 

1 

c 

1 
5 
4 
3 
1 

6 

4 
4 

3 

5 
4 
4 

4 

w 

1 
3 

2 

3 
2 
4 
3 
9 
6 

5 
1 
1 

1 

E 

3 
6 

1 

4 

1 
2 
6 
3 

3 
1 

1 
1 

Tot 

1 
9 

13 
3 
4 

13 
2 
9 
9 

15 
12 

13 
6 
5 
1 
6 

Tot 7 18 19 4 I 5 18 15 I 17 15 48 38 32 118 
•••• ••=••••••••••=••=•==••••••••••••••••a• •••••••••••• ••=•• 
Ptot 13 31 29 7 I 43 52 31 I 49 63 80 162 112 318 

Geconcludeerd mag worden dat bij alle N&T-lespakketten in paragraaf 2 
het ont~rpen aan de orde komt. Bij het lespakket "communicatie" 
krijgt het onderdeel proeven doen binnen het ont~rpproces minder 
aandacht dan bij de andere t~e onderzochte lespakketten. 
Zowel bij het lespakket "water in huis" als bij "communicatie" wordt 
in paragraaf 3 bij de u!tleg van respectievelijk de kraan en de 
telefoon ook veel aandacht gegeven aan hoe en waarom deze apparaten 
zo zijn ontworpen. B!j de klassen die met het lespakket "elektrische 
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apparaten in huis" werkten zijn geen observaties gedaan bij de 
behandeling van paragraaf 3. De verdeling van de scores over de 
verschillende items van groep 0 is opgenomen in bijlage 14. 
Hoewel in paragraaf 4 ook een technisch produkt wordt besproken lijkt 
het er op het eerste gezicht op dat het facet ontwerpen hierbij 
minder naar voren treedt. Gezien het geringe aantal perioden dat bij 
paragraaf 4 werd geobserveerd is bovengenoemde stelling moeilijk te 
verdedigen. Alleen de gegevens van klas 1 zouden tot voorzichtige 
conclusies kunnen leiden. I.~ deze klas komt ontwerpen niet zo veel 
aan de orde, echter wel item P3 meetinstrumenten. De reden hiervoor 
is terug te leiden naar de stof van paragraaf 4 van het lespakket 
"commu.,icatie" en de manier waarop deze behandeld is. De paragraaf 
gaat over de glasvezelkabel, waarbij het natuurkundige begrip 
grenshoek een belangrijke rol speelt. I.~ klas 1 hebben de leerlingen 
in een practicum dat bijna de gehele les duurde proef 5 gedaan. De 
essentie hierbij lag hoofdzakelijk op de natuurkundige begrippen 
terugkaatsing, breking en volled !ge terugkaatsing. 
tn paragraaf 5 is ontwerpen maar in een van de drie geobserveerde 
klassen aan de orde geweest. Dat ontwerpen bij paragraaf 5 bijna niet 
aan de orde komt is niet zo verwonderlijk daar deze paragraaf 
hoofdzakelijk handelt over de relatie tussen de tech.,iek en de 
samenleving. 
Bij de lessen va:1 paragraaf 6 die gevolgd zijn is het stroomdiagram 
voor ontwerpen (zie figuur 3) zoals dat in deze paragraaf is 
opge:1omen minimaal stap voor stap doorgenomen. Vandaar dat groep 0 
bij verschillende items bij behandeling van deze paragraaf scoort. 

De praktisch-technische vaardigheden P 
Over alle observatiescores gemiddeld genomen wordt er het meest 
gescoord bij de praktisch-technische vaardigheden, namelijk 33%. Dit 
wil niet zeggen dat de leerlingen zelf tijdens de N&T-lessen iets 
maken. Uit bij lage 12 blij kt dat de manuele aktiviteit van de 
leerlingen (P2c) maar 2% is van de totaalscore op groep P. Ongeveer 
70% van de scores op deze groep heeft betrekking op meten (Plc en 
P3). Gesteld mag worden dat het lesmateriaal stimuleert om proeven te 
doen. De meeste hiervan zijn als demonstratieproef uitgevoerd (zie 
resultaten NeT LOF in paragraaf 4.3). 
Bekijken we deze groep per paragraaf. De resultaten voor paragraaf 1 
zijn in tabel 9 opgenomen. Hieruit is af te lezen dat voor deze 
paragraaf de nadruk ligt bij meten (P3), 75% van het aantal scores op 
deze groep. De uitleg en aktie van de docent scoort hierbij het 
hoogst (P3a en b). 1., vier van de acht klassen helpen de leerlingen 
bij het meten (P3c). De proeven die alle als demonstratieproef zijn 
uitgevoerd, worden uitgevoerd als onderdeel van de uitleg van een 
natuurkundige wetmatigheid. Aan meettechnische aspecten van de 
proeven wordt weinig of geen aandacht besteed. 
Voor paragraaf 2 zijn de resultaten van de sub-items gegeven in tabel 
10. Het meest opvallende is het verschil tussen het lespakket 
"commu.~icat!e" enerzijds en de twee andere anderzijds. Bij de 
geobserveerde klassen die met "commu:1icat!e" werken is proef 1 "Een 
schakel !ng om berichten over te brengen" wel uitgevoerd. Door de 
eenvoud van deze proef neemt hij maar weinig tijd in beslag, hetgeen 
tot u! ting komt in een lage score bij P3. 
De geiser-proef bij het pakket "water in huis" is in twee klassen 
geobserveerd. Beide keren is de proef als demonstratieproef 
uitgevoerd waarbij leerl!:1ge:1 helpen de proef uit te voeren. De 
totale proef duurt ongeveer een half uur. 



Tabel 9: Resultaten NeT KOS; onderverdeling van de items va:~ 

groep P voor paragraaf 1. 

1 2 

Pl 
a 
b 
c 
d 

P2a 
b 1 
ex 

P3a 5 
b 3 6 
c 
d 
e-
+ 1 
x 4 

P4 

3 4 

1 

1 1 

1 

4 4 
6 6 
2 6 

4 

5 

2 
1 
4 

5 
2 
5 
3 
3 

4 

7 

1 

1 
1 
1 

2 
2 

8 

1 

9 

1 
6 

5 

6 
8 
3 

4 

1 

c w E Tot 

-------------
1 

2 

2 

13 
21 

8 

1 
8 

2 
1 
4 
1 

1 
1 
1 

7 
4 
5 
3 
3 

4 

1 
7 

5 

1 
10 

1 
11 

1 

1 
3 
1 

6 26 
8 33 
3 16 

3 
3 
1 

4 16 

1 1 

56 37 35 128 
·============ ====== 

47 20 26 93 
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De proef met koper- en co:~stantaandraad uit het lespakket 
"elektrische apparaten in huis" is in een klas als demonstratieproef 
uitgevoerd en in ee:~ andere klas als practicumproef door groepjes van 
twee leerlingen. 
De manuele aktiviteiten bij het lespakket "water in huis" hebben 
betrekking gehad op de uitleg van de gasgeiser. Met gereedschap zoals 
een schroevedraaier, waterpomptang en steeksleutel is een gasgeiser 
gedeeltelijk door de docent gedemonteerd, om de werking er van aan de 
leerlingen uit te leggen. 
In paragraaf 3 zijn de praktisch-tec~~ische vaardigheden hoofd
zakelijk gescoord in een klas. Deze klas werkte met het lespakket 
"water in huis", en elke leerling heeft zelf een tapkraan uit elkaar 
gehaald. 
De praktisch-tec~'1ische vaardigheid die b paragraaf 4 aan de orde 
kome:~ zijn helemaal geconcentreerd op meten. Bij het lespakket 
"commu:d.catie" heeft een klas proef 5, de terugkaatsing van licht, 
als practicumproef u! tgevoerd. Bij het lespakket "water in huis" is 
in de geobserveerde klassen de hevelwerking en de werking van de klok 
voor het doortrekke:~ va:~ de WC als demonstratieproef uitgevoerd. 
In paragraaf 5 zijn geen praktisch-tech:~ische vaard:!.gheden u:!.tgevoerd 
en de enkele scores op deze groep bij paragraaf 6 hebbe:~ betrekking 
op ke:~nis (P 1), namel!j k eigenschappen en keuze van materiale:~. 



Tabel 10: Resultaten NeT KOS; onderverdel!.ng van de items 
van groep P voor paragraaf 2. 

1 3 5 6 7 8 9 c w E Tot 

----------------------------------- -------------
P1 1 1 1 

a 1 2 4 4 3 8 11 
b 2 1 2 4 3 6 9 
c 3 2 1 1 6 1 7 

----------------------------- -------------
P2a 3 2 5 5 

b 1 4 2 1 6 7 
c 2 2 2 

----------------------------- -------------
P3a 2 3 4 3 6 2 7 9 18 

b 2 4 6 2 6 2 10 8 20 
c 3 6 3 1 9 4 13 
d 1 2 1 2 3 
e- 1 1 1 

+ 1 1 1 
x 3 3 1 6 1 7 

----------------------------- -------------
P4 1 1 1 

----------------------------- -------------
Tot 5 1 I 27 26 6 I 17 23 6 59 40 105 

===== =·=========•================= =·====·=·==== ----= per 2 6 6 8 8 8 11 14 22 19 55 

De gebru!. ksvaardigheid G 
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In de groep gebruiksvaard!gheden vindt 5% van de totaal aantal scores 
plaats. Binnen deze groep ligt de meeste aandacht op bedienen van 
technische produkten (G1). ln tabel 11 is de opsplitsing naar de 
hoofd-items van deze groep over de verschillende paragrafen gegeven. 
In paragraaf 5 en 6 wordt geen aandacht besteed aan deze groep, wat 
gez!.en de inhoud van deze paragrafen niet verwonderlijk is. Bij de 
bespreking van de telefoon bij paragraaf 3 van het lespakket 
"commu_>ticatie" wordt bijna alle aandacht gegeven aan de bediening. 

Tabel 11: Resultaten NeT KOS; verdeling naar hoofditems van groep G. 

-------------------------------------------------------------------

~::::;~~---- --~_:-;-- -~---;---;-- --~-=-;--1--~--1- :--- Tot 

G1 bediening 
G2 veiligheid 
G3 onderhoud 

3 4 
1 

1 7 
1 3 

14 
1 

5 
1 
5 

3 

1 

37 
7 
7 
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4.2. Resultaten van NeT ros 

In de tabellen 13a-f zijn de procentuele frequentie-tabellen van NeT 
IOS gegeven en in de tabelles 14a-f de kentallen op basis van 
frequentie-tabellen en matrix-elementen. In de tabellen 15a-e z!jn de 
celkentallen van de observatie-matrices gegeven. Omdat de frequentie
tabellen van de m/j-verfij ning re lat!ef u! tvoerig zijn, zijn deze 
opgenomen !n bi.j lage 15. 

Bespreking van tabellen en resultaten 

Allereerst worden enkele kentallen 
vergeleken met die d!e door Flanders 
worden gegeven [24]. Bij Flanders zijn 
het gemiddelden over enkele jaren 
werken met FIAC. Deze kentallen zijn 
"vertaald" voor het NeT ros. De 
resultaten hiervan zijn weergegeven in 
tabel 12. Wat opvalt !s dat de 
leerlingenaktiviteit (LA) hoger is als 
ook het aanhoudend gedrag van de 
leerlingen (LAGV). Het totaal 
aanhoudend gedrag (TAGV) is ook hoger 
hetgeen W:l zeggen dat bij de N&T-

Tabel 12: Vergelijking 

kental 

DA 
LA 
sv 

DRV 
ODV 
TAGV 
LAGV 

NeT lOS en FIAC. 

NeT lOS I FIAC 

65,6 
26,3 
8,1 

52,8 
59,4 
59,0 
48,4 

68 
> 20 
< 12 
> 42 

55 
50 

35-40 

lessen gemiddeld minder interaktie plaats vindt dan bij het 
gemiddelde van de lessen d!e bij Flanders z!j n geobserveerd. 

Tabel 13a: Resultaten NeT ros; frequentie-tabel van paragraaf 1. 

klas 1 2 3 4 I 5 7 I 8 9 c w E tot 
--------------------------------------- ------------- -----

1 26,9 67,4 47,8 35,1 33,6 52,0 23,8 35,6 44,3 40' 7 34,8 40,9 
2 11' 1 1,9 3,2 11' 2 7,8 12,9 9,5 6,8 6,9 9,8 7,0 7,5 
3a 3,4 1,3 1,6 2,1 1,3 1,0 0,5 2,0 1,2 0,5 1,4 
3b 5' 1 4,4 5,2 7,2 7,5 2,4 16,2 6,1 5,6 5,5 6,8 5,9 
3c 0,3 1,9 0,2 3,0 1,0 1 o, 5 2,4 0,7 2,2 3,0 1,6 

------------------- ------------------- -------------- -----
4a 0,6 1,1 1,6 1,2 3,1 0,5 1,5 1,2 2,1 1,3 1,4 
4b 0,2 0,3 0,3 0,8 0,9 1,0 0,4 0,4 0,9 0,3 0,5 
4c 1,5 3,5 5,7 2,4 4,1 5,7 10,0 3,1 3,0 9,7 4,9 
6a 0,2 0,2 0,4 0,2 0,4 0,7 0,1 0,3 0,6 0,1 0,3 
6b 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 1,9 0,2 0,2 0,1 0,2 
6c 1,5 0,5 1,3 0,3 2,2 3,8 1,5 0,9 1,0 1,6 1' 1 

--------------------------------------- -------------- ----
7a 11,7 4,5 9,7 10,0 7,8 4,6 8,6 10,9 9,0 6,5 10,7 9,0 
7b 0,8 0,5 4,0 2,1 1' 0 8,6 3,3 1,3 1,7 3,7 2,1 
8 0,4 0,2 1,5 1,9 0,2 0,5 1' 1 0,1 0,5 0,7 
9 4,6 4,9 8,4 8,7 0,7 8,9 8,9 7,0 3,9 9,1 7,0 

10 1,2 1,6 0,7 0,9 0,5 
11 18,6 0,8 6,1 21,4 1,6 5,5 13,2 1,6 6,0 

--------------------------------------- -------------- -----
12 9,9 4,9 5,4 4,3 3,6 5,8 3,8 6,2 5,7 4,4 6,0 5,5 
13 1,4 3,2 2,0 1,7 1,9 1,2 2' 1 1,2 1' 1 1,6 
14 3,8 1' 0 1' 6 1,1 1,9 1,7 7,6 1,6 1,7 1,8 2,0 1,8 
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Tabel l3b: Resultaten NeT !OS; frequentie-tabel paragraaf 2. 

klas 2 3 I 5 6 7 I 8 9 c w E tot 
---- ---------------------------------- -------------- ------

1 31' 4 41,9 29,3 15,4 30,9 32,3 43,0 37,5 25,5 37,8 32,6 
2 4,8 6,1 5,0 15,6 10,3 11,7 8,6 5,5 10,7 10,1 9,2 
3a 3,8 0,2 3,1 1,7 0,2 1,4 1,3 1,8 1,4 1,4 1,5 
3b 6,7 5,8 7,4 4,1 7,5 8,9 4,6 6,2 6,4 8,1 6,5 
3c 3,8 2,3 2,8 1, 1 6,0 4,4 3,0 1,2 5,2 3,0 

---- --------- ------------------------ -------------- ------
4a 1,6 0,9 3,1 0,9 1,5 1 '6 0,6 1,2 1,7 1,1 1,4 
4b 0,6 0,9 1,7 0,2 0,2 0,3 0,9 0,1 0,5 
4c 5,1 7,3 3,4 4,6 10,3 5,6 7,2 6,4 6,7 6,4 6,5 
6a 0,2 0,4 0,1 0,2 0,1 
6b 1,3 0,2 0,5 0,1 0,2 
6c 2,6 2,6 1,5 2,4 1' 6 1,7 2,6 1,5 1,7 1,8 

---- ---------------------------------- -------------- ------
7a 16,0 8,2 9,0 4,6 15,1 6,7 5,9 11,5 10,2 6,3 9,2 
7b 4,2 0,9 1,6 2,0 6,2 4,0 2,3 1,3 5,1 2,8 
8 1 '0 3,7 3,9 0,4 0,2 1,3 2,6 1,4 0,8 1,5 
9 2,2 6,3 2,2 7,3 9,0 0,6 7,6 4,6 6,7 4,2 5,4 

10 1 '6 0,5 0,6 0,8 0,3 
11 3,4 8,0 9,7 0,2 3,5 4,9 3,1 

---------------------------------- -------------- ------
12 13,8 10,5 2,5 2,0 3,7 4,6 1,5 11,9 2,8 3,0 5,1 
13 23,7 27,1 4,8 14,7 2,4 7,0 
14 1 '0 3,0 0,9 1' 0 4,8 2,6 2,9 2,2 2,6 2,7 2,5 
-------------------------------------------------------------
Tabel 13c: Resultaten NeT !OS; frequentie-tabel paragraaf 3. 

klas 1 2 3 5 7 c w tot 
---------------------------------- ------------- -----

1 63,4 45,0 49,3 29,3 14,6 52,0 23,3 43,7 
2 2,5 7,8 5,3 2,5 14,6 5,4 7,5 6,0 
3a 0,8 0,9 0,9 0,3 0,9 0,5 
3b 3,4 3,6 2,9 5,4 12,3 3,3 8,2 4,7 
3c 2,6 0,5 5,0 4,6 1,1 4,9 2,2 

---------------------------------- ------------ -------
4a 1,2 0,4 0, 7 0,6 2,7 0,6 1,5 1' 0 
4b 0,2 0,5 0,1 0,2 0,1 
4c 3,7 8,6 2,4 6,9 5,5 5,1 6,3 5,5 
6a 0,4 0,6 1,8 0,2 1,1 0,4 
6b 0,4 0,9 0,2 0,4 0,2 
6c 1,2 2,4 1,7 0,9 3,2 1,8 1,9 1,8 

---------------------------------- ------------ ------
7a 2,9 5,6 3,1 8,5 15,5 4,0 11,4 6,1 
7b 4,6 0,2 1,9 2,3 1,8 2,1 1,9 
8 0,7 0,8 1, 9 0,3 1,8 1,1 0,9 1,1 
9 6,6 3,6 7,9 0,9 8,2 5,9 3,9 5,3 

10 0, 7 0,3 0,2 0,2 0,2 
11 4,4 5,2 9,6 29,3 6,3 17,4 9,5 

---------------------------------------- ------------- -------
12 6,1 6,6 6,2 2,8 7,8 6,3 4,9 5,9 
13 1' 0 2,2 1,3 1,0 0,7 0,9 
14 2,7 1' 4 5,5 2,2 2,7 3,1 2,4 2,9 
--------------------------------------------------------------
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Tabel 13d: Resultaten NeT lOS: frequentie-tabel paragraaf 4. 

klas 1 2 3 6 7 9,E c w tot 

----------------------------------------- ------------- ------
1 57,7 39,6 34,6 4 5, 8 35,1 55,9 48,3 31,7 46,8 
2 5,3 4,7 3,8 25,4 5,9 4,8 11,8 6,8 
3a 0,8 0,9 0,9 1,4 0,9 0,8 0,8 
3b 1,6 8,5 7,1 10,4 1,6 4,4 6,3 4,6 
3c 0,8 6,6 4,3 5,2 4,9 2,9 2,8 3,0 

----------------------------------------- ------------- -------
4a 0,2 0,5 0,5 1,9 0,5 1' 0 0,3 1, 3 0,6 
4b 0,9 0,2 0,1 
4c 2,6 10,8 8,1 11,8 2,2 4,9 5,7 7,3 6,1 
6a 0,5 0,3 0,1 
6b 0,5 0,1 0,1 
6c 0,6 0,9 1,9 1 '0 0,6 

----------------------------------------- ------------- ------
7a 3,3 6,1 9,5 8,0 8,1 5,4 8,1 5,7 
7b 1,0 4,7 6,6 4,7 9,8 3' 1 2,5 3,4 
8 0,2 0,5 0,5 0,2 0,3 0,2 
9 2,6 0,9 3,3 2,4 8, 1 1' 0 2,4 5,0 3,0 

10 0,1 1,4 0,5 0,3 
11 15, 0 8,2 5,3 

----------------------------------------- ------------- ------
12 1,6 14,6 15,2 6,1 10,3 15, 7 7,6 8,1 8,3 
13 5,5 3,0 2,0 
14 1,0 0,9 0,9 1,4 8,6 1 '0 1' 0 4,8 2,2 
---------------------------------------------------------------------
Tabel 13e: Resultaten NeT lOS; frequentie-tabelle~ va~ paragrafe~ 

5 e~ 6 e~ de extrastof par agrafe~. 

par .5 paragraaf 6 extrastof 
klas 1 1 2 3 I tot 1 9 I tot 
----- ----- --------------------------- ---------------------

1 33,8 37,6 47,1 24,6 3 7' 0 3,0 38,6 20,8 
2 6,6 7,5 11' 5 28,7 12,4 31,7 4,0 17' 8 
3a 1,6 1,9 1,3 1,0 0,5 
3b 12,5 4,1 2,5 2,0 1,0 
3c 8,8 7,8 9,6 6,7 

----- --------------------------- ---------------------
4a 1,0 1,0 0,3 
4c 9,7 12,5 3,8 8,4 5,0 2,0 3,5 
6a 
6c 0,9 0,9 1' 0 0,8 1' 0 0,5 

------ --------------------------- ---------------------
7a 9,7 7,5 4,6 5,0 2,5 
7b 8,3 9,4 6,7 7,1 3,0 1,5 
8 1,9 0,4 1' 0 0,5 
9 0,9 5,6 5,8 4,9 5,5 7,9 5,0 6,4 

10 0,5 
11 8,9 1,7 4,0 49,5 26,7 

------ --------------------------- ---------------------
12 7,9 4,4 6,7 5,2 3,0 1,5 
13 29,7 5,7 3,0 1,5 
14 0,9 0,9 3,8 1, 0 1,5 2 9, 7 1' 0 15, 3 
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Tabel 13f: Resultaten NeT IOS; frequentie-tabel voor het gehele 
lespakket. 

klas 1 2 3 4 I s 6 7 I 8 9 c w E tot 
---- -------------------------------------------- ------------- ----

1 42,9 49,9 44,1 35,1 31,5 25,7 35,3 30,8 38,6 44,1 32,0 36,8 39,4 
2 7,9 5,0 5,7 11,2 S,8 10,3 13,8 11,3 7,0 6,9 10,0 8,0 8,0 
3a 1,3 1,6 0,8 2,1 1,7 1,6 o,s 1, 1 0,7 1,3 1,2 0,8 1,2 
3b 4,4 4,8 4,8 7,2 7,0 6,3 S,9 10,2 5,2 s,o 6,4 6,3 5,6 
3c 2,3 2,9 1, 8 0,2 3,4 1,8 1,S 6,7 3,0 2,0 2,3 3,8 2,5 

---- ------------------- ------------------------ ----------- ----
4a 0,4 0,9 1,1 1,2 2,S 1,3 1,2 1,3 1,2 0,9 1,8 1,2 1,2 
4b 0,3 0,2 0,8 0,7 1,1 0,4 0,2 0,2 0,2 0,7 0,2 0,3 
4c 4,6 5,4 4,4 5,7 3,7 7,1 6,4 5,6 8,8 4,9 5,5 8,0 5,7 
6a (0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,6 0,1 0, 1 0,4 0,1 0,2 
6b <O, 1 0,4 0,1 0,3 0,1 0,2 0,5 0,2 0,1 0,1 0,2 
6c 0,7 1, 8 1,4 1,3 0,4 1, 0 2,1 2,0 1,4 1,3 1,2 1,5 1,3 

---- -------------------------------------------- -------------- ----
7a 6,7 6,8 7,4 10,0 8,3 S,8 11,0 7,1 8,7 7,4 8,9 8,2 8,0 
7b 2,9 3,2 2,6 1,9 1,6 1,S 6,6 3,7 2,S 1,7 4,3 2,7 
8 0,3 0,6 1,9 1,9 0' 1 2,7 0,5 0,2 0, 7 1' 1 0,8 0,6 0,9 
9 4,4 3,6 7' 1 8,7 1' 1 5,6 8,7 0,5 8,6 5,S 5,1 6,8 S,7 

10 0,4 0,9 0,7 0,5 0,3 0,2 o,s 0,3 0,3 
11 9,3 1' 8 2,6 6,1 18,9 5,3 8,0 3,S 4,9 8,5 4,5 S,8 
---- -------------------------------------------- -------------- ----
12 5,7 8,3 7,5 4,3 3,1 3,4 5,9 4,4 5,2 6,7 4,3 5,0 5,7 
13 2,0 1,1 2,8 1,7 7,1 17,8 2,0 2,0 6,2 l,S 3,0 
14 3,4 1,3 2,7 1,1 1, 8 1,1 4,0 3,4 1,9 2,3 2,6 2,2 2,4 
---------------------------------------------------------------------

Tabel 14a: Resultaten NeT IOS; kentallen voor paragraaf 1. 

klas 1 2 3 4 I 5 7 I 8 9 c w E tot 
---- --------------------------------------- ------------ ------

DA 44,7 80,0 65,9 65,5 60,5 77,9 71,4 64,9 65,5 67,2 65,3 65,9 
LA 38,6 14,1 27,1 29,1 33,9 14,6 17,1 27,3 26,9 26,5 26,6 26,8 
vs 13,7 5,9 7, 0 5,4 5,5 7,4 11,4 7,8 7,5 6,2 8,1 7,4 
DRV 9,7 70,7 66,1 46,2 48,5 40,0 54,5 66,4 46,6 44,5 65,5 52,8 
VDV 24,0 8,2 15,3 21,4 26,0 7,6 S2,8 20,5 15,8 18,0 22,8 18,0 

---- --------------------------------------- -------------- ------
LIV 65,4 52,2 39,7 
ODV 47,5 82,9 70,2 

TAGV 62,2 70,1 56,8 
LAGV 73,3 35,8 40,2 

OVV 0,0 5,4 21,5 
OLRV 6,3 9,7 29,1 

56,5 69,2 60,7 0,0 43,8 51,3 67,3 41,7 
56,7 55,9 68,1 63,8 56,1 64,4 60,6 56,4 
50,2 63,2 57,5 52,4 53,6 S9,0 61,0 50,1 
41,4 71,5 26,2 38,9 48,3 48,7 61,5 40,6 
2,4 25,3 22,2 39,3 26,4 7,8 24,7 29,1 
0,0 21,2 17,4 so,o 23,3 12,9 20,2 25,6 

53,2 
61,4 
57,9 
4 9,1 
18,0 
18,6 

---- --------------------------------------- -------------- ------
TOT SOS 6t6 753 8911 669 4171 105 1360 2765 1086 1465 5316 
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Tabel 14b: Resultaten NeT lOS; kentalle~ voor paragraaf 2. 

klas 2 3 5 6 7 8 9 c w E tot 

DA 61,9 67 f 0 5 5 f 1 45 f 6 64' 5 69,4 71 '8 64,9 56' 1 70,7 63,2 
LA 2 3, 4 19,2 41,4 51,5 27,0 23,4 23,8 21' 0 38,5 23,6 29,2 
vs 14,7 13,6 3,4 2,9 8,5 7,4 4,4 14,4 5,4 5,7 7,6 
DRV 70,0 63,9 60,0 36,0 58,5 43,8 53,6 66,4 50,5 48,5 53,1 
VDV 31,5 16,3 31,4 27,6 22,2 33,5 19,3 22,6 26,1 25,9 25,1 

---- ---------------------------------------- ---------------- ------
LIV 9,6 32,9 40,3 65,0 35,4 44,1 41,0 21,9 46,0 42,7 39,4 
ODV 59,6 60,7 57,3 26,8 51,7 58,7 65,1 60,5 44' 5 62' 2 54,3 

TAGV 50,3 59,9 55,5 56,8 47,6 59,3 55,2 55,7 52' 9 5 7, 2 54,1 
LAGV 38,4 45,1 29,8 45,0 39,5 56,8 27,0 43,9 40,4 43,1 42,1 

DVV 2 6, 7 28,6 20,9 0,0 12,5 36,6 42,6 2 7, 2 13,0 40,0 27,1 
OLRV 2 0, 6 10,3 14,7 0,0 11,8 47,7 40,4 16,7 11,0 44,4 13,3 

TOT 312 427 I 321 410 544 504 525 739 1275 1019 3043 

Tabel 14c: Resultate~ NeT lOS; ke~tallen voor paragraaf 3. 

klas 1 

DA 75,4 
LA 1 5, 7 
vs 8,8 
DRV 71,4 
VDV 5,1 

LIV 75,0 
ODV 75,9 

TAGV 70,8 
LAGV 40,0 

DVV 0, 0 
OLRV 0, 0 

TOT 407 

2 

72, 2 
19,8 
8,0 

64,4 
13,5 

44,4 
62,2 
64,8 
51, 5 
3 7, 1 
45, 1 

3 

62,7 
25,6 
11 f 7 
47,6 
6,4 

77,6 
62, 2 
64,6 
53,1 
14,3 

7,1 

5 

52,4 
42,6 

5,0 
78,4 
2 7, 9 

74,0 
55,5 
87,4 
76,3 
44,4 
18,2 

7 

61,6 
27,9 
10,5 
50,0 
54,9 

29,4 
49,3 
36,5 
26,2 
25,6 
12,8 

c 

70,2 
20,4 
9,4 

60,1 
8,4 

67,3 
66,4 
66,6 
4 9, 4 
23,8 
31,2 

w 

56,2 
36,6 
7,3 

60,4 
37,5 

59,9 
56,7 
50,9 
60,4 
37,7 
15,3 

5oo 418 1 317 219 1325 536 

tot 

66, 1 
25,0 

8,8 
60,2 
14,5 

63,4 
61' 6 
62,2 
54,1 
29,7 
23,5 

1861 

Tabel 14d: Resultaten NeT IOS; kentallen voor paragraaf 4. 

klas 1 

DA 69,5 
LA 28,0 
vs 2,6 
DRV 38,6 
VDV 5, 2 

LIV 79,8 
ODV 65,5 

TAGV 77,4 
LAGV 71,9 

DVV 2 5, 0 
OLRV 2 2, 7 

2 

72' 6 
11,8 
15,6 
72,2 
28,2 

8,0 
65,1 
59,9 
24,0 
41,2 
43,5 

3 

62,6 
21,3 
16,1 
75,7 
26,3 

22,2 
58,8 
60,2 
40,0 
34,6 
41,2 

6 

76,9 
15,6 
7,5 

100,0 
2 7' 1 

15,2 
77,4 
56,1 
18,2 
30,6 
3 7' 0 

7 I 9 E 

64,9 
16,2 
18,9 
9,6 
4,4 

50,0 
43,8 
57,3 
20,0 
0,0 
0,0 

72,5 
10,8 
16,7 
50,0 
8,1 

9,1 
57,8 
73,7 
36,4 

100,0 
100,0 

c 

68,6 
22,8 
8,6 

60,2 
14,4 

56,0 
63,9 
68,4 
57,6 
35,5 
36,7 

w 

71 '3 
15,6 
12,8 
42,7 
19,4 

31,7 
61,7 
59,2 
19,0 
28,2 
29,8 

tot 

67,7 
20,0 
10,3 
52,7 
15,2 

48,1 
63,6 
65,5 
36,4 
35,8 
37,4 

---- -------------------------------------- ------------ -----
TOT 508 212 211 I 212 185 I 102 931 397 1430 
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Tabel 14e: Resultaten NeT lOS; kentallen voor paragrafen 5 en 6 
en de extrastof paragrafen. 

par. 5 paragraaf 4 extrastof 
klas 1 1 2 3 tot 1 9 I tot 
----- -------- --------------------------- --------------------

DA 71,8 72,1 75,0 55,4 69,5 43,6 44,6 44,1 
LA 19,4 22,6 14,4 43,5 25,0 23,8 54,5 39, 1 
vs 8,8 5,3 10,6 1, 0 5,5 32,7 1, 0 16,8 
DRV 63,9 64,2 29,4 6,4 43,4 15,8 33,3 18,1 
VDV 38,7 2 6, 4 19,7 0,0 22,1 50,0 0,0 19,2 

----- -------- --------------------------- --------------------
LlV 7, 1 2 5, 0 40,0 100,0 37,6 57,1 100,0 88,2 
ODV 68,5 63,3 70,2 25,7 57,4 9,9 42,6 26,2 

TAGV 53, 7 55,8 61,5 84,2 62,4 51,5 87,1 69,3 
LAGV 35,7 23,9 26,7 64,3 42,3 23,8 96,4 75,0 

DVV 41,3 58,1 83, 3 0,0 63,6 0,0 0,0 0,0 
OLRV 46, 1 55,6 100,0 0,0 60,6 3 7, 5 0,0 37,5 

-------- --------------------------- --------------------
TOT 216 319 104 101 I 524 101 101 I 202 

Tabel 14f: Resultaten NeT lOS; kentallen voor het gehele lespakket. 

klas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 c w E tot 

DA 64,7 73,3 64,6 65,5 57,2 26,3 68,2 69,8 66,0 64,0 60,7 66,8 65,6 
LA 2 6, 2 17,1 25,2 29,1 37,8 39,2 21,9 22,3 27,0 23,9 31,5 25,9 26,3 
vs 9,1 9,5 10,2 5,4 4,9 4,5 9,9 7,9 7,0 9,0 6,9 7,2 8,1 
DRV 42,6 64, 1 56,2 46,2 57,3 50,8 44,6 4 5, 7 62,2 53,3 46,8 58, 1 52,8 
VDV 15,7 15,8 14,3 21,4 27,7 27,3 18,3 36,9 18,4 16,0 23,6 22,7 19, 1 

---- -------------------------------------------- ------------- ----
LlV 58,7 33,7 47,2 56,5 66,7 52,6 40,8 38, 2 48,5 50,1 55,2 46,4 50,7 
ODV 60,2 69,9 62,8 56,7 54,1 44,4 55,2 5 9, 6 58,1 63,0 52,7 58,5 59,4 

TAGV 65,2 63,8 60,5 50,2 61,3 63,7 47,5 58,1 56,7 61,5 55,8 57,0 59,0 
LAGV 57,9 42,3 44,9 41,4 67,9 38,3 32,1 54,4 43,9 48,3 50,4 46,0 48,4 

DVV 29,1 31,3 24,8 2,4 28,5 18,3 18,5 37,3 33,5 24,5 23,3 34,9 26,8 
OLRV 30,3 32,0 25,8 0,0 18,8 21,7 11,8 48,2 29,8 25,3 15,8 34,3 25, 1 
---- -------------------------------------------- -------------- -----

TOT 2056 1744 1910 89111307 622 13651 609 2088 6601 3294 2697 12592 
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Tabel !Sa: Resultaten NeT lOS; Cel kentallen voor paragraaf 1. 

klas 1 2 3 4 I 5 7 I 8 9 c w E tot 
---- --------------------------------------- -------------- ------

A 33,7 66,1 45,6 41,6 42,0 57,3 47,6 38,9 46,8 47,9 39,6 45,0 
B 0,3 0, 1 0,4 0,5 0,1 0,1 0,5 0,1 0,2 
c 7,3 5,5 11,4 11' 3 7,6 7,4 8,6 9,8 9,3 7,6 9,7 9,1 
D 0,6 2,9 13,8 5,2 4,5 4,7 6,7 4,8 3,5 4,6 4,9 4, 1 
E 0,3 1,5 1,7 1,0 1,7 3,7 1,0 1,3 3,5 1,7 
F 0,1 0,1 0,02 
G 0,4 0,3 0,4 1,5 0,9 0,5 1,9 3,3 0,7 0,7 3,2 1,4 
H 0,1 1,0 0,2 0,1 0,3 0,1 
I 0,8 0,1 0,2 1' 0 1,9 0,4 0,2 0,5 0,5 0,3 
J 0,6 0,5 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 

---- --------------------------------------- -------------- ------
K 3,2 1' l 3,8 2,4 1,9 0,5 1,9 2,4 2,7 1' 4 2,5 2,4 
L 0,6 1,5 2,5 4,8 4,8 2,4 4,8 5,7 2,7 3,9 5,6 3,7 
M 0,4 0,5 0,5 1, l 0,4 1,2 3,8 0,7 0,7 0,7 0,9 0,8 
N 6,9 1,5 7,2 3,0 2,2 1,2 6,7 5, 1 4,5 1' 8 5,2 4,2 
0 0,6 0,5 0,9 0,2 0,2 0,3 0,5 0,1 0,3 0,4 
p 2,6 1,6 4,4 3,9 1' 5 3,3 2,5 3,2 2,2 2,3 2,8 
Q 0,2 1' 0 0,9 1' 1 1,2 2,0 0,9 0,5 1,8 1' 1 
R 0,3 0' 1 0,7 0,7 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 
s 0,8 0,2 0,8 1' 1 0,2 0,3 0,6 0,1 0,3 0,5 
T 19,6 2,4 2,9 8,3 20,6 2,6 5,6 7,6 13,7 5,2 8,2 
u 22,8 13,1 9,0 11,2 11,8 12,7 15, 2 13, 1 14,2 12,2 13,3 13,5 

------------------------------------------------------------------

Tabel !Sb: Resultaten NeT lOS; Celkentallen voor paragraaf 2. 

klas 2 3 5 6 7 8 9 c w E tot 
---- ---------------------------------------- ---------------- ------

A 3 5, 6 44,7 33,3 27,5 36,4. 4 8, 4 49,5 40,9 31,8 49, o. 40,3 
B 0,2 0,1 0,03 
c 9,9 7,0 8,1 7,5 9,7 8,3 9,7 8,3 8,1 9,0 8,5 
D 5,4 3,5 4,7 2,2 5,9 4,8 5,7 4,3 4,4 5,2 4,7 
E 1, 0 4,0 2,2 2,2 3,1 2,6 1,3 2,7 2,6 1,9 2,4 
G 1,0 0,9 0,3 0,5 3,7 0,2 1,3 1, 1 1,8 0,9 1,3 
H 0,3 0,1 0,03 
I 1 '0 1,2 0,2 0,4 0,8 0,4 1,1 0,2 0,6 0,6 
J 1,0 0,5 0,2 1' 1 0,2 0,4 0,7 0,5 0,3 0,5 

--- ---------------------------------------- ---------------- -----
K 3,2 1,9 2,5 1,2 2,2 2,8 1,9 2,4 1,9 2,3 2,2 
L 5,4 3,0 3,8 3,2 6,4 4,6 4,3 4,1 4,7 4,5 4,4 
M 2,2 1,2 0,5 1,1 0,8 0,6 1' 6 0,6 0,7 0,9 
N 9,6 6,8 3,1 1,7 7,2 4,8 3,4 8,0 4,4 4, 1 5,2 
0 0,3 0,3 0,5 0,4 0,6 0,1 0,4 0,3 0,3 
p 0,6 1,6 1,9 1,7 2,2 1,4 1,5 1,2 2,0 1,5 1,6 
Q 0,6 1,2 1,2 1,2 2,2 0,2 2, 1 0,9 1, 6 1,2 1,3 
R 0,6 0,2 0,7 1, 1 0,2 1,1 0,4 0,7 0,7 0,6 
s 1,4 2,0 0,2 1' 0 0,8 0,7 0,5 0,7 
T 0,3 1,9 2,2 9,3 3,5 8,5 1,7 1,2 5, 3 5,0 4,2 
u 21,5 19,0 35, 2 39,3 13, 1 11,2 12,8 20,0 27,1 12,1 20,3 

---------------------------------------------------------------------
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Tabel !Sc: Re sultaten NeT IOS; Cel kentallen voor paragrafe:t 3 en 5 
e:t de extrastof paragrafen. 

paragraaf 3 lpar.S extra stof 
klas 1 2 3 I 5 7 I c wl tot 1 1 9 I tot 
---- ----------------------------------------- ------ ----------------

A 59,7 50,2 46,7 33,7 27,4 52,0 31,2 46,0 4 7' 2 23,8 40,6 23,2 
B 0,3 0,2 0,1 
c 6,4 6,8 6,9 6,6 15,1 6,6 9,7 7,8 10,2 8,9 2,0 5,4 
D 2,5 3,8 2,1 5,0 8,2 2,9 6,3 3,9 6,9 2,0 1,0 1,5 
E 1,5 4,6 1,2 2,2 1,8 2,6 2,0 2,4 2,3 1,0 1,0 1, 0 
G 0,7 1, 0 0,2 0,6 1,8 0,7 1,1 0,8 0,5 2,0 1, 0 
I 0,5 1,4 0,2 0,3 0,5 0,7 0,4 0,6 
J 0,3 0,8 0,4 0,3 0,9 0,5 0,6 0,5 1,0 0,5 

---- ----------------------------------------- ------ ----------------
K 0,7 0,6 2,2 1,3 5,5 1, 1 2,8 1,7 3,2 4,0 2,0 
L 2,2 4,0 1,0 4,3 5,5 2,5 5,0 3,2 6,5 3,0 1,5 
M 0,3 1,4 0,7 1,3 4, 1 0,9 2,4 1,3 0,9 
N 0,3 4,8 1,2 2,8 4,1 2,3 3,4 2,6 6,9 2,0 1, 0 
0 0,3 0,2 0,6 0,2 0,3 0,2 0,5 
p 2,5 1,8 3,8 0,9 1,4 2,6 1, 1 2,2 4,0 2,0 
Q 1,2 0,6 1, 0 0,3 1,4 0,9 0,7 0,9 0,9 1,0 1' 0 1,0 
R 0,5 0,2 0,7 1,4 0,4 0,6 0,5 1,0 0,5 
s 0,7 0,2 1, 0 0,3 0,3 0,6 0,4 0,5 0,5 
T 5,7 5,4 11,2 28,7 3,2 7,3 18,3 1 o, 5 3,0 52' 5 2 7, 7 
u 14,2 12,2 18,7 9,8 17,4 14,9 13,4 14,3 13,4 43,6 2,2 22,8 

----------------------------------------------------------------------
Tabel lSd: Resultaten NeT IOS; Celkentalle:t voor paragrafen 4 en 6. 

paragraaf 4 paragraaf 6 
klas 1 2 3 I 6 7 I 9 c wl tot 1 9 I tot 
--- ----------------------------- -------------- ---------------------

A 60,0 50,0 37,0 4 8, 1 44,9 56,9 52,5 46,6 51,2 46,4 57,7 48,5 4 9, 0 
c 3,5 4,7 4,7 9,9 11,4 4,9 4,2 10,6 6,4 1 o, 0 7,7 4,0 8,2 
D 1,4 4,2 3,8 6,1 2,2 2,9 2,6 4,3 3,0 7,2 1,9 1' 0 4,4 
E 1,0 5,7 3,3 7,1 0,5 2,0 2,6 4,0 2,9 3,8 1,9 2,7 
G 0,6 0,5 2,4 0,9 1,0 1,0 0,8 1, 0 1,6 1, 0 1, 1 
H 0,2 0,1 0,1 
I 0,5 o, 1 0,1 
J 0,5 0,9 0,3 0,2 0,3 0,2 

--- ----------------------------- -------------- ---------------------
K 0,6 2,4 3,3 3,3 4,9 2,0 1,6 4,0 2,3 1,9 2,9 1,7 
L 1,2 3,8 4,3 6,1 1,1 3,9 2,5 3,8 2,9 6,9 1,9 4,6 
M 0,6 0,9 1, 9 0,5 1,0 0,3 0, 7 0,9 0,6 
N 2,0 2,8 7,1 2,8 1,1 3,9 3,3 1,8 2,9 6,9 3,9 5,0 
0 0,2 0,5 0,5 0,2 0,3 0,2 
p 2,6 0,5 0,5 0,9 4,3 1,0 1,6 2,5 1,8 1,9 1,0 3,0 1,9 
Q 0,4 0,5 1' 9 0,5 1,1 0,7 0,8 o, 7 1,9 1,0 1,0 1,5 
R 1, 0 0,2 
s 0,2 0,5 0,5 0,5 0,2 0,5 0,2 1,0 0,2 
T 14,2 1,4 0,5 2,2 8,1 1,3 5,6 1,9 1,9 8,9 3,2 
u 11,4 23,1 23,2 13,2 25,9 21,6 16,8 19,1 17,8 8,5 17,3 32,7 14,9 

---------------------------------------------------------------------
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Tabel !Se: Re sultaten NeT IOS ; Celkentallen voor het gehele lespakket 

klas 1 2 3 4 I s 6 7 I 8 9 c w E tot 
-------------------------------------------- --------------

A 48,3 S3,6 44,8 41 '6 37,9 34,6 42,S 48,3 42,6 47,8 39,2 43,9 44,7 
B 0,1 0,1 0,3 0,2 0,04 0, os 0,2 0,04 0' 1 
c 6,7 6,7 8,7 ll, 3 7,S 7,2 10,1 8,4 8,2 8,0 8,S 8,2 8,3 
D 2,9 3,7 3,2 S,2 4,6 3,5 5,3 5,1 4,8 3,S 4,7 4,8 4,2 
E 1,4 2,4 2,1 1,7 1 '6 3,8 2,1 2,1 2,9 2,2 2,2 2,7 2,2 
F 0,04 0, 04 0, 01 
G 0,8 0,7 0,7 1,S 0,7 0,6 1,9 o,s 2,6 0,8 1,2 2,1 1,2 
H 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,04 0,1 0, os 
I 0,1 0,9 0,4 0,1 0,1 0,2 0,5 1,0 0,3 0,4 0,3 0,5 0,4 
J 0,2 0,5 0,3 0,6 0,1 0,2 0,7 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 

-------------------------------------------- --------------
K 1,8 1,6 2,8 2,4 1,9 1,9 2,6 2,6 2,2 2,1 2,2 2,3 2,2 
L 2,8 3,2 2,4 4,8 4,S 4,2 4,3 4,6 5,0 2,9 4,4 4,9 3,8 
M o,s 1,1 0,8 1' 1 0,5 0,5 1,S 1,3 0,6 0,8 0,9 0,7 0,8 
N 4,1 4,2 S,4 3,0 2,6 1,9 4,0 4,9 4,4 4,4 3, 1 4,S 4,1 
0 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 
p 2,2 1,3 3' 1 3,9 1 '4 1,4 2,7 1' 1 2' 1 2,S 2,0 1,9 2,2 
Q 0,8 0,7 1,2 1' 1 0,4 1 '0 1,6 0,2 1,9 0,9 1' 0 1,4 1,0 
R 0,2 0,3 0,3 0,7 0,5 0,9 0,2 0,6 0,3 o,s 0,5 0,4 
s 0,4 0,2 0,9 1' 1 0,1 1,4 0,3 0,4 0,6 0,4 0,3 o,s 
T 9,9 2,6 4,7 8,3 18,3 6,3 3,0 7,1 6,6 6,2 9,7 6,7 7,2 
u 16, 1 15,8 17,6 ll' 2 1 7' 1 30,4 1S,4 12,1 12,9 15,8 18,9 12,8 1S, 9 

---------------------------------------------------------------------
We lichten de resultaten, zoals die zijn af te lezen in tabel 13, aan 
twee voorbeelden ~oe: 
( 1) tabel 13b; in klas 8 neemt kategorie 3b ("docent stelt 

convergen te vragen", zie figuur 4) 8, 9% van de geobserveerde tijd 
in beslag bij behandeling van paragraaf 2. 

(2) tabel 13f; kategorie 2 (docent organiseert) neemt voor alle 
geobserveerde perioden in klas 6 10,3% van de lestijd in beslag. 

Uit tabel 14f blijkt, dit ter illustratie van de tabel als voorbeeld 
gegeven: in klas 2 de OVV (denkvraag verhouding) 31,3% is, ofwel 
dat 31,3% van de tijd besteedt aan vragenstellen door de docent 
divergerende of evaluerende vragen zijn. 

Ook van tabel 15 geven we twee voorbeelden ter illustratie van hoe de 
tabel de resultaten van de observaties weergeeft: 
(1) tabel 15c; bij paragraaf 3 is celkental S (Leerlingeninitiatief 

gevolgd door leerlingenreaktie) 1,0% voor klas 3. Dit wilt zeggen 
dat 1,0% van alle kategorie overgangen betrekking heeft op een 
overgang van kategorie 9, 10 of 11 "leerlingeninitiatief" naar 
kategorie 7 of 8 "leerlingenreaktie". 

(2) tabel 15e; in klas 7 vindt 42,5% aanhoudend docenteninitiatief 
plaats (cel A). 42,5% van de kategorie overgangen heeft 
betrekking op een overgang tussen kategorieën 1,2 en 3, de 
kategorieèn voor docenteninitiatief 

Bekijken we de resultaten van tabel 13 en 14 nader dan vallen twee 
zaken op: ten eerste het verschil tussen de klassen en ten tweede het 
verschil tussen de paragrafen. Op beide punten ga ik in, waarbij ik 
mij beperk tot paragraaf 1 tot en met 4. Bij de overige paragrafen 
zijn er te weinig gegevens om er conclusies aan te kunnen verbinden. 
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De verschillen tussen klassen (tabellen 13 en 14) 

Bij deze verschillen z!j n twee facetten van belang, namelijk de klas 
zelf met zijn sfeer en de docent met zijn manier van omgaan met de 
klas. De verschillen tussen de klassen komen vooral tot uiting bij de 
kategorieën 2,3,7,8,9,10,11,12 en 13. 
Bij kategorie 2 is een hoog percentage het gevolg van opdrachten en 
komando's die betrekking hebben op de orde in de klas. Een hoge score 
bij kategorie 2 is onafhankelijk van de lesstof. 
Bij kategorie 3, vragen stellen, stelt de ene docent meer vragen dan 
de andere. Het percentage vragen is duidelijk lesstof afhankelijk, 
waarop ik bij de verschillen tussen de paragrafen nog terug kom. Het 
verschil in vragen stellen komt ook tot uiting in de denkvraag 
verhouding (DVV). Bij de klassen die met het lespakket "elektrische 
apparaten in huis" werkten is dit kental in verhouding met de andere 
lespakketten groter. Om d!t aan de inhoud van het lespakket toe te 
schrijven is een te gewaagde conclusie. 
De verschillen bij de reaktie van de leerlingen richting docent, 
kategorie 7, zijn over het totaal niet zo opvallend, maar wel als 
naar specifieke paragrafen wordt gekeken. Hierop wordt later in 
gegaan. 
De verschillen bij kategorie 8,9 en 10 zijn over het gehele lespakket 
genomen voor de verschillende klassen ongeveer gelijk. De oorzaak van 
deze verschillen moet dus gezocht worden in de relatie tussen de 
docent en de klas. Facetten hierbij zijn: in hoeverre stimuleert de 
docent leerlingenreaktiesen leerlingeninitiatief, en is de sfeer in 
de klas uitnodigend tot leerlingeninitiatief. Bijvoorbeeld in klas 8 
vinden weinig leerlinginitiatieven richting docent plaats. Kategorie 
9 is 0,5% voor klas 8 ten opzichte van 5,7% gemiddeld (tabel 13f). 
Wat verder opvalt is dat het initiatief van leerlingen richting 
docent (kategorie 9) altijd veel groter is dan het initatief richting 
andere leerlingen (kategorie 10) of de reaktie op andere leerlingen 
kategorie 8). Bijvoorbeeld bij de behandeling van paragraaf 2 wordt 
in klas 6 7,3% van de geobserveerde tijd door leerlingen gebruikt om 
initiatief te nemen richting docent. Kategorieën 8 en 10 zijn 
respectievelijk 3, 9 en 0, 5%. 
De verschillen bij kategorieën 11 en 13 hebben duidelijk te maken met 
het verschil tussen lessen wat betreft practicum en demonstratie
proeven. Als practica worden uitgevoerd scoren de kategorieë"n 11 en 
13 hoog. Bij demonstratieproeven is dit afhankelijk van de 
betrokkenheid van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij de uitvoering van 
de geiser-proef bij paragraaf 2 van het pakket "water in huis" is 
kategorie 13 hoog (uit tabel 13b lezen we af voor klas 5 en 6: 23,7 
en 27,1%). 
De verschillen bij kategorie 12, stil te, zijn weer lesstof 
afhankelijk. Alleen klas 2 en 3 scoren gemiddeld genomen enkele 
procenten hoger. Dezelfde docent geeft aan deze klassen les. 

De verschillen tussen de paragrafen (tabellen 13 e~ 14) 

Om een algemeen overzicht van deze verschillen te krijgen z!jn de 
paragraaftotalen voor de kategorieën en de kentallen van tabellen 13 
en 14 in tabel 16 naast elkaar gezet. 
Het meest opvallende is het toenemen van zowel de denkvraag 
verhouding DVV als de onvoorspelbare leerlingenreaktie richting 
docent OLRV met het paragraafnummer. ~t houdt in dat bij de hogere 
paragraafnummers er in verhouding meer divergerende en evaluerende 
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vragen worden gesteld en daarmee gekoppeld dat leerlingen 
onvoorspelbaar reageren. 
Het onderwijsgericht docentengedrag ODV !s bij paragraaf 2 kleiner 
dan bij de andere paragrafen van de bas!sstof terwijl de leerlingen
akt!viteit hier groter is. Deze hogere leerlingenaktiviteit zit hem 
vooral in kategotie 13, wat het gevolg is van de geiser-proef. 

Tabel 16: Resultaten NeT lOS; frequent!etabellen en kentallen 
van de paragraaftotalen. 

par. 

1 
2 
3a 
3b 
3c 

4a 
4b 
4c 
6a 
6b 
6c 

7a 
7b 
8 
9 

10 
11 

12 
13 
14 

1 

40,9 
7,5 
1,4 
5,9 
1,6 

1,4 
0,5 
4,9 
0,3 
0,2 
1,1 

9,0 
2, 1 
0,7 
7,0 
0,5 
6,0 

5,5 
1,6 
1,8 

2 

32,6 
9,2 
1,5 
6,5 
3,0 

1,4 
0,5 
6,5 
0,1 
0,2 
1,8 

9,2 
2,8 
1,5 
5,4 
0,3 
3, 1 

5, 1 
7,0 
2,5 

3 

43,7 
6,0 
0,5 
4,7 
2,2 

1, 0 
0, 1 
5,5 
0,4 
0,2 
1,8 

6, 1 
1, 9 
1, 1 
5,3 
0,2 
9,5 

5,9 
0,9 
2,9 

4 

46,8 
6,8 
0,8 
4,6 
3,0 

0,6 
0,1 
6,9 
0,1 
0,1 
0,6 

5,7 
3,4 
0,2 
3,0 
0,3 
5,3 

8,3 
2,0 
2,0 

5 

33,8 
6,0 

12,5 
8,8 

9,7 

0,9 

9,7 
8,3 

0,9 
0,5 

7,9 

0,9 

6 

37,0 
12,4 
1,3 
2,5 
6, 7 

0,4 

8,4 

0,8 

4,6 
7, 1 
0,4 
5,5 

1,7 

5,2 
5,7 
1,5 

extra 

20,8 
17,8 
0,5 
1, 0 

3,5 

0,5 

3,5 
1,5 
0,5 
6,4 

26,7 

1,5 
1,5 

15,3 

tot 

39,4 
8,0 
1,2 
5,6 
2,5 

1,2 
0,3 
5,7 
0,2 
0,2 
1,3 

8,0 
2,7 
0,9 
5,7 
0,3 
5,7 

5,7 
3,0 
2,4 

•===== ======================•s••===•====•••====s=a••== •=••••== 
DA 
LA 
vs 

DRV 
VDV 
LIV 
ODV 
TAGV 
LAGV 
DVV 
OLRV 

TOT 

65,9 
2 6, 9 

7,4 
52,8 
18,0 
53,2 
61,4 
57,9 
4 9, 1 
18,0 
18,6 

5316 

63,2 
29,2 

7,6 
53,1 
25,1 
39,4 
54,3 
59,1 
42,1 
27,1 
23,3 

3043 

66,1 
25,0 
8,8 

60,2 
14,5 
62,4 
61,6 
62,2 
54,1 
29,7 
23,5 

1861 

67,7 
20,0 
10,3 
52,7 
15,2 
48,1 
63,6 
65,5 
47,3 
35,8 
37,4 

71,8 
19,4 
8,8 

63,9 
38,7 

7,1 
68,5 
53,7 
35,7 
41,3 
46,1 

143o 1 216 

69,5 
25,0 
5,5 

43,4 
22,1 
37,6 
57,4 
62,4 
42,3 
63,6 
60,6 

524 

44,1 
39,1 
16,8 
18,1 
19,3 
88,2 
26,2 
69,3 
75,0 

37,5 

202 

65,6 
26,3 
8,1 

52,8 
19,1 
50,7 
59,4 
59,0 
48,4 
20,8 
25,1 

12592 

------------------------------------------------------------------
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De hogere waarde voor de leerlingeninitiatief verhouding LIV bij 
paragrafen 1 en 3 wilt niet zeggen dat de leerlingen over het 
algemeen bij deze paragrafen meer initiatief nemen. De toename van 
LIV is toe te schrijven aan een aanhoudende score bij kategorie 11, 
onderling praten bij materiaalgebruike Voor paragraaf 1 is dit toe te 
schrijven aan de klassen 1 en S. l.'l klas 1 zit een blok zelfstudie en 
in klas S een practicum. Klas S is ook met het kraan-practicum 
verantwoordelijk voor het aanhoudend zijn van kategorie 11 bij 
paragraaf 3. 
Bij kategorie 3 valt op dat bij paragraaf 3 bij het u! tleggen van de 
kraan veel meer vragen worden gesteld dan bij het uitleggen van de 
telefoon. Dit komt ook tot uiting in kategorie 7a, leerlingenreacties 
richting docent (zie tabel 13c). De telefoon wordt veel meer door 
middel van doceren uitgelegd. Kategorie 1 bij het lespakket 
"communicatie" voor paragraaf 3 is S2, 0%, tegenover 13,3% voor 
kategorie 1 bij het lespakket "water in huis". 

Bij de bespreking van de resultaten van tabellen 13 en 14 moet nog 
het volgende worden opgemerkt: 
in alle klassen prijzen de docenten de leerlingen (kategorie 4) veel 
meer dan dat ze de leerlingen afwijzen (kategorie 6). De verhouding 
tussen deze kategorieen is 3:1. Wat verder op valt is dat 80% van de 
tij dsverdel!ng voor deze kategorieen betrekking heeft op prij zen en 
afwijzen op rationele gronden (sub-kategorieën 4c en 6c). Zonder 
reden (sub-kategorieën 4a en 6a) neemt lS % van de tijd in beslag en 
slechts S% heeft betrekking op het prijzen en afwijzen met een 
persoonlijke reden (sub-katerorieën 4b en 6b). 

Bespreking van de celkentallen (tabel lS) 

Als we naar de celkentallen kijken dan kunnen de volgende opmerkingen 
gemaakt worden: 
-onlogische lesaktiviteiten-volgorde bepaald door de cellen B,F en H 

komen niet veel voor; 
- bij paragraaf 3 is cel D hoog bij het lespakket "water in huis", 

6,3 ten opzichte van 3,9 gemiddeld (tabel !Sc). Dit houdt in dat de 
docenten na een reaktie op leerlingen zelf het initiatie weer 
nemen; 

- bij klas 1 en 2 zijn de cellen L en M voor de verschillende 
paragrafen relatief laag, wat wil zeggen dat de docent weinig 
prijst of afwijst na een leerlingenreaktie; 
bij klas 2, 3 en 7 is cel N regelmatig roger, wat wil zeggen dat er 
regelmatig aanhoudende leerlingenreakties zijn. De ze kunnen op twee 
manieren ontstaan: of een leerling geeft een lang antwoord of 
meerdere leerlingen geven snel na elkaar antwoord op een vraag van 
de docent; 
als cel T hoog is, zoals bij klas 1 bij paragraaf 1 en 4 (tabellen 
!Sa en lSd) is dit een gevolg van aanhoudend onderling praten bij 
materiaalgebruik (kategorie 11) Bij practica, zelfstudie en 
demonstratieproeven waarbij de leerlingen zijn betrokken onstast 
regelmatig aanhoudend leerlingen-initiatief; 

- de hoge waarde voor cel U bij paragraaf 2 voor klas S en 6 
(respectievelijk 3S,2 en 39,3 ten opzichte van 20,3 gemiddeld, 
tabel !Sb) is het gevolg van de meetpauzes tijdens de geiser-proef. 
Dit geeft aanhoudende scores op kategorie 13. 
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De m/ j-verfij ning 

Tot slot van de bespreking van de resultaten van NeT lOS wil ik nog 
ingaan op de mij-verfijning, waarvan de resultaten z!jn opgenomen in 
bij lage 15. 
De docenten geven de meeste aandacht aan de gehele klas. Zowel het 
docenteninitiatief als de docentenreakties zijn hoofd zakelijk 
klassikaal gericht. Ook al reageert de docent op een leerling dan zal 
hij bij zijn reaktie meestal de gehele klas betrekken. Dit gebeurt 
meestal door op een of andere wijze de klas er op te attenderen dat 
een antwoord van een leerling goed of fout is. Van de docenten
reakties !s 85,5% gericht aan de gehele klas, 8% richting meisjes en 
6,5% richting jongens. 
In tabel 17 is voor die kategorieèn ~ar regelmatig de mij-toevoeging 
is gebruikt een overzicht gegeven. Hierin is aangegeven ~nneer voor 
een kategorie de meisjes meer of minder hebben gescoord. Voor deze 
tabel is klas 6 buiten beschouwing gelaten omdat in deze klas maar 
twee meisjes zaten tegenover dertien jongens. 

Tabel 17: Resultaten NeT lOS; 
de mij-verfijning. 

2 
3a 
3b 
3c 
4c 
6c 

7a 
7b 
8 
9 
10 

l paragraaf 
1 2 3 

> 

> 

> 

> 

< 

> 
> 
< 
> 
> 

< 
> 

< 
< 

< 
< 

< 
> 
> 
< 

4 ! tot 

> 

> 

> 

> 
> 

< 

> 
> 
> 

> 
> 

> 

< 
< 

Bekijken we deze resultaten nader. 
B!j kategorie 2 wordt meer bij 
meisjes gescoord dan bij jongens. 
Dit beeld komt voor een groot deel 
voor rekening van klas 7. 
Vragen naar cognitieve herinnering 
en convergente vragen (kategorieën 
3a en 3b) worden !ets meer aan 
meisjes gesteld, waarbij er bij het 
laatste vraagtype grote verschillen 
zijn tussen de klassen. Bij klas 7 
worden beduidend meer cognitieve 
vragen aan jongens gesteld terwijl 
dit bij klas 2 en 9 omgekeerd is. 
Hoewel er geen duidelijk verschil is 
bij kategorie 3c, divergente en 
evaluerende vragen, tussen jongens 
en meisjes is er hetzelfde verschil 
tussen de klassen als bij kategorie 
3b. Hieruit blijkt dat bi.j het 
specifiek aan een leerling stellen 
van vragen sommige docenten de 

neiging hebben dit meer te doen aan jongens of dit meer te doen aan 
meisjes. Dit facet is ook klas afhankelijk, namelijk klas 2 en 3 
hebben dezelfde docent maar bij klas 3 is het verschil tussen jongens 
en me!sj es bij het vragen stellen niet zo scherp als bij klas 2, waar 
meer vragen aan meisjes worden gesteld. 
Als prij zen of afwijzen van idee~n persoonlijk gericht is 
(kategor!eën 4 en 6) dan gebeurt dit over het algemeen meer bij 
meisjes dan bij jongens. 
Voorspelbare reakties van leerlingen richting docent (kategorie 7a), 
meestal als antwoord op vragen van kategorieën 3a en 3b, worden 
totaal ongeveer evenveel door meisjes als door jongens gegeven (444 
scores bij de meisjes en 456 bij de jongens). Er treden weer wel 
grote verschillen op tussen de klassen. Bij klas 1,3 en 4 geven 
jongens meer reakties en bij klas 7 doen jongens dat veel meer 
(meisjes: 24 scores, jongens: 125). Bij klas 2 en 8 geven me!sj es 
meer reakt!es en bij klas 9 veel meer (meisjes: 126, jongens: 53). 
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Bij de onvoorspelbare reakties (kategorie 7b) is het beeld ongeveer 
hetzelfde alleen zijn de verschillen niet zo extreem meer. 
Uitzondering hierop is klas 2 waar veel meer me!sj es onvoorspelbare 
reakties geven (meisjes 47 en jongens 7 scores). 
Leerlinginitatief richt!ng docent (kategorie 9) gebeurt 
veel meer door jongens dan door meisjes. L~ totaal nemen 
375 keer het initiat!ef tegenover 236 keer de meisjes. Dit 

duidelijk 
de jongens 

beeld is 
voor alle klassen ongeveer hetzelfde alleen in klas 7 nemen !n 
verhouding de jongens nog meer initiatief en in klas 9 nemen de 
meisjes meer initiatief. 
Resumerend kan gesteld worden dat zowel jongens als meisjes aktief 
meedoen bij het beantwoorden van vragen en dat de docenten zowel aan 
jongens als meisjes vragen stellen als ze specifiek aan een persoon 
worden gesteld. Bij de meeste klassen zijn geen verschillen in het 
gedrag van jongens en meisjes. Twee klassen hebben bij de mij
verfijning een andere patroon ten opzichte van de rest. Bij klas 7 
wordt veel meer de toevoeging j gebruikt met uitzondering van 
kategor!e 2 en bij klas 9 wordt meer de m toevoeging gebruikt. 

4. 3. Resultaten van het NeT LOF 

De resultaten van het NeT LOF zullen per aspect van het formulier 
besproken worden. 
In tabel 18 z!j n de percentages -weergegeven van de gebru! kte 
onderwijsvormen b!j de geobserveerde lessen. Ter toelicht!ng van 
tabel 18 d!t voorbeeld: klas 4 heeft 8 lessen met het lespakket 
gewerkt en hiervan zijn er 4 geobserveerd. B!j deze 4 lessen wordt 
50% van de t!jd gedoceerd, in 13% van de t!jd vindt een onderwijs
leergesprek plaats, 7% wordt besteed aan demonstratieproeven en 30% 
aan pract!ca. 

Tabel 18: Onderwijsvormen !n N&T-lessen in procenten voor de 
geobserveerde lessen. 

----------------------------------------------------------------
klas doce- lond. I demo •I prae- /toets \zelf- geobs. totaal 

ren l.ges proef ticurn studie lessen lessen ----- ----------------------------------------- ------ -----
1 64 16 11 9 8 10 
2 64 21 15 6 8 
3 76 9 15 6 8 
4 50 13 7 30 4 8 

------ ----------------------------------------- ------ -----
5 ss 30 15 4 8 
6 18 64 18 2 4 
7 79 21 5 12 

------ ----------------------------------------- ------ ------
8 62 38 I 2 10 
9 41 15 25 14 5 9 12 

·-=·=== ==•====·==···-=··==··=·==·=··==·=·===·=-- --------------
gem1 57 8 21 11 l 1 2 
gem2 57 6 21 14 1 1 
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Uit tabel 18 blijkt dat alle docenten naast het lesgeven via doceren 
en/of onderwijsleergesprek gebruik make~ va~ demonstratieproeven 
en/of leerlinge~practicum. Bij twee klasse~ was er een practicum dat 
ee~ gehele les in beslag nam. Bij de overige duurden de practica 15 
tot 30 minuten per practicumopdracht. Bij klas 7 is buiten de 
geobserveerde uren ook een practicum van een lesuur geweest. 
Om het gemiddeld gebruik va~ elke onderwijsvorm te berekenen zijn 
twee methoden gebruikt: gem1 is een gewogen gemiddelde naar het 
aantal geobserveerde lessen per klas. 

gem1 • I: (% onderwijsvorm maal geobs .les in klas) /totaal geobs .les; 
klas 

gem2 is het o~gewogen gemiddelde. 

gem2 • t % onderwijsvorm I totaal aantal klasse~. 
klas 

Het verschil in deze twee gemiddelden is voor de resultaten te 
verwaarloze~. 

Ee~ tweede aspect dat uit het NeT LOF gehaald ka~ worde~ is de 
verdeli~g van de lesse~ over de verschillende paragrafe~ va~ het 
lespakket. L~ tabel 19 is dit weergegeve~. 

Tabel 19: Procentuele verdeling va~ de lestijd over de verschillende 
paragrafe~ va~ de N&T-lespakketten in de 9 klasse~. 

klas 1 2 3 4 5 7 8 9 
------- ----------------------- ---------- ----------- -------

par.1 14 32 34 56 31 21 15 60 par .1 
2 16 13 16 6* 25 17 15* 16 2 
3 18 23 22 8* 0 3 
4 26 24 22 13* 19* 4* 14 4 
5 5 4 4 0 5 
6 18 4 2 0 6 

Ex 3 0 0 10 Ex 
------- ----------------------- ---------- ----------- -------

Tot 100 I 100 I 100 I 75 75 I 50 30 I 100 Tot 

-----------------------------------------------------------------
Hierbij is uitgegaa~ va~ gegeve~s die in geobserveerde lessen zijn 
verkregen, plus verifieerbare gegevens voor ~iet geobserveerde 
lessen. De percentages met een * kunnen over het gehele lespakket 
genomen nog toenemen. Zo is als voorbeeld in klas 9 60% van de tijd 
dat met het lespakket is gewerkt besteed aan paragraaf 1, 16% aan 
paragraaf 2, 14% aan paragraaf 4 en 10% aan een extrastof paragraaf. 
Paragrafen 3, 5 en 6 z!jn n!et behandeld. 

Een derde aspekt is of de gegeve~ opgave~ na elke paragraaf gebruikt 
worde~. Voor paragraaf 1 zijn voor de geobserveerde klassen alle 
opgave~ gemaakt. B!j het lespakket "elektrische apparaten in huis" 
betreft dit som t tot en met 4. Voor de overige paragrafe~ wordt 80 
tot 100% va~ de opgaven gemaakt. 
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Het vierde aspekt van NeT LOF zijn de proeven die t!.jdens de N&T
lessen zijn uitgevoerd. Dit punt zal voor elk lespakket afzonderlijk 
worden besproken. 

Het lespakket "commu.'1icatie": 
in paragraaf 1 zijn zowel de proeven voor de stroomkring als voor 
licht in de lessen uitgevoerd. Daarnaast is in alle vier de klassen 
het machnetisch effect van de elektrische stroom gedemonstreerd. 
Proef 1, een schakeling om berichten over te brengen, van paragraaf 2 
is in alle vier de klassen uitgevoerd. Bij paragraaf 3 was in de 
klassen een telefoon aanwezig, om hiermee de werking er van uit te 
leggen. Proef 5, terugkaatsing van licht, in paragraaf 4 is of als 
practicum of als demonstratieproef uitgevoerd. In de school waarbij 
paragraaf 4 is geobserveerd was naast een He-Ne-laser ook een stukje 
glasvezel kabel aanwezig. 

Het lespakket "water in huis": 
hoewel in paragraaf 1 geen proeven staan beschreven zijn de 
verschille:tde natuurkundige begrippen via proeven gedemonstreerd. In 
klas 5 is ee:t practicum uitgevoerd, met als doel het verduidelijke 
van de opwaardse kracht. L11 klas 7 zijn proef 1, de druk in een 
waterkolom, en proef 2, twee verbonden trechters va:t de extrastof 
paragraaf 2 bij de behandeling van paragraaf 1 als demonstratieproef 
uitgevoerd. De proeven met het model va:t een geiser uit paragraaf 2 
zijn in alle klassen uitgevoerd. h twee van de drie klassen is ook 
een gasgeiser gedeeltelijk gedemonteerd an zijn werking uit te 
leggen. In klas 4 is proef 4 uit paragraaf 3, een tapkraan uit elkaar 
hale::t, als practicum uitgevoerd. Bij paragraaf 4 zijn in de twee 
klasse:1 die hierbij geobserveerd werden zowel de hevelwerking als de 
klokwerki:1g voor het doorspoelen van het closet als demo:tstratieproef 
uitgevoerd. 

Het lespakket "elektrische apparaten in huis": 
in paragraaf 1 is de stroomkring als demonstratieproef uitgevoerd. h 
klas 9 is i:t deze stroomkring ook een Ampere- en Voltmeter opgenomen. 
Proef 1 en 2 van paragraaf 2, proef met koper- en constantaa:tdraad, 
zijn in beide klassen uitgevoerd. L11 klas 8 als practicum en in klas 
9 als demonstratieproef. h beide klassen is op dezelfde wij ze ook 
een proef met een bi-metaal gedaan. De overige paragrafen zijn niet 
geobserveerd bij dit lespakket. 

De basismaterialen voor de proeven uit de lespakketten zijn op alle 
scholen aanwezig. Verder beschikken de scholen ook nog over andere 
materialen waarmee extra proeven zijn gedaan. 
De scholen beschikke:t zelf niet over genoeg gereedschap om manueel 
praktisch-technische vaardigheden uit te voeren. De leerlingen die de 
waterkraan hebben gedemonteerd moesten zelf gereedschap meenemen. 

Bij de gebruikte leermiddelen kan het volgende worden opgemerkt: 
Naast de lespakketten en het bord worden in de N&T-lessen niet veel 
andere leermiddele:t gebruikt. L11 twee klassen is een overhead
projector gebruikt en naar het natuurkunde leerboek is in drie 
klassen verwezen. Op school 1 zijn drie PTT-folders uitgedeeld, te 
weten: "het telefoon toestel door de jaren heen", "een stille 
juffrouw" en studieblad 35 " 100 jaar openbare telefoon". 
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4.4. ~~kele resultaten va~ de leerli~ge~-vrage~lijst 

Naast de klasobservatie worde~ ook andere meetinstrumenten gebruikt 
bij de summatieve evaluatie van de N&T-lespakketten (zie paragraaf 
1.2). Ee~ van deze instrumenten is de leerlingen-vragenlijst, die 
opgenome~ is in bijlage 16. Zoals in paragraaf 3.3 al is beschreven 
ku~nen de resultaten vaj de leerli~ge~-vragenlijst gebruikt worden om 
de validiteit van NeT KOS te toetsen. Van bela~g zijn alleen de 
vragej 1 tot en met 42, d!e rechtstreeks met het lesmateriaal te 
maken hebben. Voor de leerlinge~ va~ de geobserveerde klassen zijn de 
resultaten voor deze vragen weergegeven in tabel 20. Alle vragen 
hebben een 5-puntsschaal. Ter zijner tijd zullen de resultaten va~ 
deze vrage~lijst voor alle scholen d!e met de summatieve evaluatie 
hebben meegedaa~ door Marc de Vries in ee~ N&T-rapport worden 
verwerkt. De resultaten va~ deze beperkte groep leerlinge~ zullen per 
groep vragej, zoals op de vragenlijst gegroepeerd, worde~ besproken. 
Ter illustratie va~ de gegevens in tabel 20 het volge~de voorbeeld: 
bij vraag 25 moeten de leerlingen op ee~ 5-pu~tsschaal aangeven met 
welke stelli~g ze het eens zijn: 
uit het lespakket heb ik geleerd dat, 

techjiek meer over apparaten 
dan over mensen gaat. l 2 3 4 5 

techniek meer over mensen 
dan over apparaten gaat. 

Het gemiddelde Wci t de jongens die met het lespakket "communicatie" 
werkten scoren is 2,22. ~t ~1 zeggen dat ze vinden dat ze geleerd 
hebben dat techjiek meer over apparaten dan over mense~ gaat. De 
meisjes d!e met d!t lespakket werkten Z:.j n het nog meer met deze 
stell!~g eens, hun gemiddelde !s 2,08. Het verschil tussen jo~gens e~ 
meisjes !s niet s!g~ificant. De T-test geeft een t-waarde van 0,44 
met een overschrijdingskans P=0,664. Voor alle geobserveerde 
leerlingen (groep T) is he~ gemiddelde voor de jongens 1,97 en voor 
de meisjes 1,96. Beide vinden dat techniek meer over apparaten dan 
over mensen gaat. Dat er b!j~a geen verschil is tussen de mening van 
de j o~gens en de meisjes blij kt u! t de t-waarde van de T-test, deze 
!s 0,04 met P=0,996. 

Bespreking van de resultaten 

-wat vinden de leerlinge~ va~ het lespakket (vragen l tot en met 7). 
Bij drie vragen is er een significant verschil. De me!sj es vinden 
het lespakket saai en vervelend, de jo~gens hebben hier geen 
uitgesproken mening over (vragen 1 en 7). De jongens vinden het 
lespakket belangrijk, de meisjes hebben gee~ uitgesproken mening 
(vraag 4). 
Daarjaast vinden 
geschikter voor 
ook wel maar bij 
geschikt v!nden 
en 6). 

de meisjes het lespakket gemakkelijker en 
jongejs dan voor zichzelf. De jongens vinden dit 

hen zijn de verschillen tussen het gemakkelijk en 
voor jonge~s en meisjes veel kleiner (vragen 2,3,5 
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Tabel 20: Resultaten van de leerli~ge~-vragenlijst. 

--------------------------------------------------------------------
V G V G 
G R gem. gem. R R gem. gem. 
A 0 t- p A 0 t- p 

A E J M waarde A E J M waarde 
G p G p 

----- ------------------------ ------ ------------------------c 2,70 2,27 1,48 0,145 c 2, 83 2,43 1, 93 0,059 
1 w 2, 90 2,46 1, 33 0,190 2 w 2, 70 2,63 0, 30 0,767 

E 3,88 2,75 3,70 0,001 E 2, 71 2,79 -0,35 0, 729 
T 3, 77 2,46 3,23 0,001 T 2, 74 2,59 1,16 o, 247 

------- ------------------------ --------------------------------c 2, 91 2, 92 -0,03 0,979 c 3,09 3,11 -o, 01 0, 947 
3 w 2, 93 3,37 -1,48 o, 144 4 w 2, 00 2,87 -2,91 0,005 

E 2, 82 3,04 -0,89 0, 380 E 2,47 3,21 -2,09 0,043 
T 2, 90 3,08 -1,22 0,233 T 2,47 3,07 -3,16 0,002 

------- ------------------------ --------------------------------c 2,65 2,59 0' 23 0, 820 c 2' 83 3,05 -0,97 0, 335 
5 w 2,27 2,08 0,60 0, 548 6 w 2, 50 3,04 -1,59 0,118 

E 2' 18 2,58 -1,20 0,236 E 2' 35 2,67 -1' 11 0,275 
T 2,37 2,45 -0,45 0,655 T 2' 57 2, 94 -2,23 0,027 

------- ------------------------ ------ ------------------------c 3' 52 3,97 -1,42 0,160 c 3' 00 3,03 -0,08 0, 938 
7 w 2' 97 3,83 -2,65 0, Oll 8 w 2, 70 2,50 0,55 0, 582 

E 2,41 2,92 -1,41 0, 167 E 2' 82 2,62 0,60 o, 550 
T 30,1 3,63 -3,09 0,002 T 2, 83 2,76 0, 32 0,750 

------- ------------------------ --------------------------------c 4,09 3,65 1,46 0,150 c 2' 96 3,70 -2,25 0, 028 
9 w 2,70 2,46 0,36 0,532 10 w 3, 07 3,46 -1,15 0, 254 

E 2,65 2,71 -0,17 0,869 E 3,24 2,58 1' 80 0,080 
T 3,14 3,05 0, 44 0,664 T 3' 07 3,32 -1,22 0,226 

------- ------------------------ --------------------------------c 4, 43 4,32 0, 34 0,667 c 3,96 3,95 0, 03 0,975 
11 w 2,87 2,33 1' 40 0, 168 12 w 3' 17 3,42 -0,65 0, 517 

E 3,18 3, 04 0,35 o, 728 E 3' 71 3,21 1,10 0,278 
T 3,46 3,40 0,25 0,803 T 3' 56 3,59 -0,14 0,890 

------- ------------------------ ---------------------------------c 3' 87 3, 57 0,88 0, 384 c 4, 30 3,65 2,26 0,028 
13 w 3, 77 4,25 -1,37 0,176 14 w 3,43 4,08 -2,26 0,028 

E 3,41 3,50 -0,22 0, 829 E 3' 12 3,62 -2,07 0,045 
T 3,71 3,41 -0,13 0,898 T 3, 64 3,76 -0,72 0,474 

------- ------------------------ --------------------------------c 2,26 2,62 -1,61 0,112 c 2,39 3,16 -3,56 0,001 
15 w 2,30 2,29 0,03 0, 977 16 w 2' 90 3,17 -o, 92 0,361 

E 2,12 2, 71 -1 '92 0,062 E 2,29 2,87 -2,08 0,044 
T 2,24 2,55 -2,01 0,046 T 2,59 3,08 -3,30 0,001 

------- ------------------------ --------------------------------c 2' 91 3,57 -2' 14 0,037 c 2,65 2,03 2,76 0,008 
17 w 2,60 3,46 -2,16 0,035 18 w 2' 50 2,46 0,15 0,881 

E 2,53 3,17 -1,86 0,070 E 2' 59 2, 04 2' 00 0,053 
T 2,69 3,42 -3,68 0,000 T 2' 57 2,15 -2,83 0,005 

--------------------------------------------------------------------
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vervolg tabel 20: Resultaten van de leerlingen-vragenlij st. 

--------------------------------------------------------------------
V G V G 
G R gem. gem. R R gem. gem. 
A 0 t- p A 0 t- p 

A E J M waarde A E J M \waarde 
G p G p 

------- ------------------------ ------- ------------------------c 1 '61 1,89 -0,93 0,359 c 1,48 1,41 0, 34 o, 738 
19 w 1,73 1,54 0,69 0,495 20 w 1' 50 1,42 0, 32 0 751 

E 2' 18 2,25 -0,21 0,834 E 1,41 1,37 0' 16 0,877 
T 1' 80 1,89 -0,53 0,599 T 1 '47 1,40 0, 53 o, 559 

------- ------------------------ --------------------------------c 1 '87 1, 92 -0,21 0, 838 c 2' 61 3,00 -1,08 0, 283 
21 w 1,47 2,13 -2' ss 0,014 22 w 2' 13 2, 71 -1 '61 o, 113 

E 1' 94 1, 92 0,09 o, 931 E 2' 35 3,08 -2,41 0,021 
T 1 '71 1,97 -1' 77 0,079 T 2' 34 2,94 -2' 98 0, 003 

------- ------------------------ ------- ------------------------c 2,39 2,89 -1' 54 0,129 c 2' 35 2,08 1,13 0,264 
23 w 1 '87 1,92 -0,18 0,855 24 w 2,37 2,08 0' 90 o, 373 

E 1 '82 2,12 -0,93 0,360 E 2' 18 2,29 0' 35 0, 726 
T 2' 03 2,40 -2' 01 0,046 T 2' 31 2,14 1' 06 o, 292 

------- ------------------------ --------------------------------c 2,22 2,08 0,47 0,644 c 3,48 3,19 0, 97 0,337 
25 w 1,77 1,87 -0,41 0, 682 26 w 2' 50 3,50 -3' 03 0,004 

E 2 '00 1,87 0,48 0,636 E 2,41 2,62 -o, 83 0,413 
T 1' 97 1,96 0,04 0,96b T 2' 80 3,12 -1' 72 0,087 

------- ------------------------ --------------------------------c 3' 17 2,86 0' 85 0,401 c 3' 39 3,27 0,37 0,714 
27 w 2,43 3,12 0, 84 0,406 28 w 3, 00 3,21 -0,65 o, 521 

E 2,23 2, 71 -1,60 o, 118 E 2,29 2,50 -0,61 o, 542 
T 3,06 2,89 0,78 0,436 T 2' 96 3,04 -0,40 0,691 

------- ------------------------ ---------------------------------c 3,87 3,41 1' 35 0,183 c 3,65 3, 84 -o,ss 0,581 
29 w 3,10 3,17 -0,18 0,859 30 w 4' 03 4, 04 -0,03 0,978 

E 2,35 2,29 0,18 0,861 E 3,29 2,87 1,17 0,251 
T 3' 17 3,02 0,68 0,501 T 3' 73 3,62 o, 53 0, 598 

------- ------------------------ ------- ------------------------c 3, 87 4,00 -0,43 0,671 c 3' 96 3,97 -0, os 0,958 
31 w 2, 93 3,21 -0,78 0,438 32 w 3,40 3,17 o, 59 0 558 

E 3, 12 3,29 -0,41 0,686 E 2' 76 2, 92 -o, 42 0,677 
T 3,29 3,58 -1,39 0, 167 T 3,43 3,45 -0,09 0,932 

------- ------------------------ --------------------------------c 2,48 2,68 -0,58 0,561 c 3, 00 2, 54 1, 77 0,081 
33 w 2,60 3,25 -1 '83 0,073 34 w 2,27 2, 71 -1,42 0, 161 

E 2,65 2, 71 -0,19 0,847 E 2,12 2,42 -o, 96 0,343 
T 2, 57 2,85 -1,40 0, 162 T 2,47 2,55 -0,48 0,633 

------- ------------------------ ----- ------------------------c 3,13 3,46 -1,08 0, 283 c 3, 04 4,16 -3,38 0,001 
35 w 2, 90 3,54 -1 '84 0,072 36 w 2,77 4,25 -4' 17 0,000 

E 2,41 3,08 -1 '87 0,069 E 2,88 3,26 -1,76 0,087 
T 2' 86 3,38 -1,69 0,008 T 2,89 4,03 -5,53 o, 000 

--------------------------------------------------------------------
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vervolg tabel 20: Resultaten va:1 de leerlinge:1-vragenlij st. 

V G V G 
G R gem. gem. R R gem. gem. 
A 0 t- p A 0 t- p 

A E J M waarde A E J M waarde 
G p G p 

------- ------------------------ ------ ------------------------c 2, 52 2,41 0,44 0,665 c 3, 13 2, 81 0, 98 0,333 
37 w 2, 30 2,50 -0,66 0,514 38 w 3,63 2,54 3, 20 0,002 

E 1, 82 2,04 -0,85 0,399 E 3,76 2,96 2,29 o, 027 
T 2,26 2,33 -0,44 0,658 T 3, 50 2,77 3,70 0,000 

------- ------------------------ ------- ------------------------c 3,48 3,78 -1,19 0,238 c 3,39 3,22 o, 92 o, 361 
39 w 3,80 4,00 -0,69 o, 495 40 w 3, 57 3,62 -0,19 0 852 

E 3, 12 3,67 -1 '73 0, 092 E 3,29 3,25 0,13 0,899 
T 3,53 3, 81 -1,72 0,087 T 3,44 3,34 0,64 0, 520 

------- ------------------------ --------------------------------c 2, 91 2,57 o, 14 0,890 c 3, 13 3,05 0,22 0, 824 
41 w 2,60 2,50 0, 34 0,738 42 w 3, 27 3,67 -1,29 0,201 

E 2, 24 2,79 -1,67 0,103 E 3, 00 2, 92 0, 18 0,857 
T 2, 51 2,61 -0,56 0, 578 T 3, 11 3, 19 -0,33 0,740 

------------------------------------------------------------------
C: lespakket "commu.'1icatie" 37 meisjes en 23 jonge:1s 
W: lespakket "water in huis" 24 meisjes en 17 jongens 
E: lespakket "elektrische apparaten in hu!s" 24 meisjes 

e:1 17 jongens. 
T: de totale groep 85 meisjes en 70 jonge:1s 

- wat moeten de leerlinge:1 b!j het lespakket (vragen 8 tot en met 
11). 
Bij deze groep vragen is er allee:1 ee:1 s!gn!ficant verschil bij 
vraag 10 tusse:1 jonge:1s en mei.sjes d!e met het lespakket 
"commu.'1icatie" hebben gewerkt. De meisjes vinden veel meer dan de 
j onge:1s dat je maar ~!nig je fantasie hoeft te gebruiken. 
De leerlingen die met het pakket "commU:licatie" werkten vinden dat 
ze maar weinig proeven hoeven te doen, dit in tegenstelling met de 
leerlingen die met de andere t~e lespakketten werkten (vraag 9). 
Hetzelfde beeld doet zich voor bij vraag 11 over weinig met je 
handen werken. 

- uit het lespakket blij kt, (vragen 12 tot en met 18). 
Voor deze groep vragen zijn er vier significant. 
Jongens vinden dat techniek meer geschikt is voor jongens dan 
meisjes dat vinden (vraag 15). 
Jo:1gens vinden dat meisjes ook geschikt zijn voor techniek, terwij 1 
meisjes het hier licht mee oneens zijn (vraag 16). 
Jo:1gens vinden techniek leuk, meisjes vinden het vervelend (vraag 
17). 
Hoewel beiden tech:1iek moe!lijk vinden v!nden me!sjes het nog 
moeilijker (vraag 18). 
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Voor de gehele groep treedt bij vraag 14 geen significant verschil 
op, maar voor elke lespakketgroep wel. Voor de leerlingen die met 
het lespakket "elektr!sche apparaten in huis" en "water in huis" 
werkten vinden de meisjes veel meer dan de jongens dat techniek en 
natuurkunde verschillend zijn, terwijl de leerlingen die met het 
lespakket "commu..,icatie" werkten de jongens dit nog meer vinden in 
tegenstelling tot de me!sj es van deze groep. 
Zowel de meisjes als de jongens vinden dat techniek meer dan alleen 
over apparaten of elektriciteit gaat (vragen 12 en 13). 
uit het lespakket hebben leerlingen geleerd (vragen 19 tot en met 
25). 
De leerlingen hebben duid el ijk geleerd dat techniek al heel oud is, 
ontwerpen belangrijk is, veel met natuurkunde te maken heeft en 
meer over apparaten gaat dan over mensen (vragen 19,20,21 en 25). 
Daarnaast hebben ze geleerd dat techniek belangrijk voor hen is, 
jongens significant meer (vraag 22). Tn de techniek veel proeven 
worde:-1 gedaan, jongens significant meer (vraag 2 3). Ook hebben ze 
geleerd dat er veel technische beroepen zijn (vraag 24). 

- van welke onderwerpen hebben de leerlingen veel/weinig geleerd 
(vragen 26 tot en met 33). 
Vrij neutraal antwoorden de leerlingen bij de volgende 0:1derwerpen: 
natuurku:1de,ontwerpe:1,tec~,ische apparaten en proeven doe:-1. Wei:1ig 
v!.nden ze dat ze geleerd hebben van tec~,ische beroepen en 
reparat!.e en veel van het verband tusse:-1 natuurkunde en tec~,!.ek. 
Bij vraag 32 valt op dat de leerlingen die met het lespakket 
"elektrische apparaten in huis" werkten wel vinden dat ze geleerd 
hebben met hu.., handen te werken, dit in tegenstelling tot de twee 
a:1dere lespakketten waarbij ze het tegenover gestelde vinden. 

-na de lesse:-1 over techniek (vrage:-1 34 tot en met 42). 
De leerlinge:-1 vinden dat ze na afloop van de lessen beter weten wat 
techniek inhoudt e:-1 dat ze een beter beeld hebben gevormd van de 
techniek (vragen 37 en 41). Ook vinden ze dat ze beter kunnen 
beoordele:-1 of ze een technisch beroep kiezen (vraag 34). 
De leerlingen zijn minder over techniek gaan lezen en minder gaa:-1 
knutsele:-1 (vragen 39 en 40). Hu:-1 mening over de techniek vinden ze 
niet sterk veranderd (vraag 42). 
Significante verschillen tussen jongens en meisjes zijn er voor wat 
betreft het interesanter gaan vinden en het aantrekkelijker 
geworden zijn van techniek (vragen 35 en 38). Voor jongens is d!t 
opgetreden, voor meisjes is dit andersom. De meisjes willen 
duidelijk geen lessen meer over techniek hebben (vraag 36) terwijl 
jongens hier significant positiever op antwoorden. 

Samenvattend kan gesteld worden dat jongens ook na de N&T-lessen 
positiever tegenover techniek staan dan meisjes. Betreffende de 
inhoud van de lespakketten is bij de leerlingen duidelijk overgekomen 
dat ontwerpen belangrijk is in de techniek en dat natuurkunde veel 
met tec~~iek te maken heeft. 

Vergelijken we de resultaten van de leerlingen-vragenlijst met die 
van NeT KOS dan zijn er een aantal parallelle:1 zichtbaar. 
U! t NeT KOS blij kt dat ontwerpen !n het uitgevoerde curr!cul um een 
belangrijke plaats krijgt en via de leerlingen-vragenlijst mete:1 we 
dat bij de leerlbgen is overgekomen dat ontwerpen een belangrijke 
plaats bin:1e:1 de techniek inneemt. 
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Volge~s de leerlingen-vragenlijst hebbe~ de leerlingen geleerd dat 
natuurkunde veel met techniek te maken heeft en hebben ze iets over 
het verband tussen de natuurkunde e~ de tec~,iek geleerd. Dit stemt 
overeen met de resultaten va~ het NeT KOS. 
Uit beide meet-instrumente~ blij kt ook dat aa~ techt1ische beroepe~ 

weinig aandacht is besteed. 
Met betrekking tot de manuele kant van de praktisch-tec~,ische 

vaardigheden stemmen de resultaten ook overeen. Bij het lespakket 
"commu.,icatie" hebben de leerlingen gee~ ma~ueel praktische 
vaardigheden u! tgevoerd (zie items P2c in bij lage 12). Uit de 
leerlingen-vragenlijst blijken deze leerlingen da~ ook te vinden dat 
ze bij de N&T-lesse~ weinig met hun handen hoeve~ te werken. Worden 
er wel manueel praktische vaardigheden u!tgevoerd da~ verschuift de 
men!ng van de leerlingen ook in de richting van wel met je handen 
werken. 
Ter aanvulling van paragraaf 3.3 merken we op, dat ook u!t de 
vergelijking van deze twee instrumenten blijkt, dat de validiteit 
voor het observatie-instrument in orde is. 
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5. CONCLUSIES 

In deze stud ie zijn 46 lessen geobserveerd die met het door het 
project Natuurkunde en Techniek ontwikkelde lesmateriaal hebben 
gewerkt. De observaties hebben met twee systemen plaats gevonden, het 
NeT Kenmerk Observastie Systeem (NeT KOS) dat meet welke kenmerken 
van de techniek in de lessen aan de orde komen en het NeT Interaktie 
Observatie Systeem (NeT lOS) dat de verbale interaktie tussen de 
docent en de leerlingen meet. Dit laatste systeem geeft informatie 
over de tijdsverdeling tussen doceren, vragen stellen, het reageren 
van de docent en het reageren en initiatief nemen van leerlingen. 
Naast deze twee observatiesystemen is er via het NeT LesObservatie
Formulier (NeT LOF) nog informatie verzameld over de per les 
behandelde stof, de gebruikte onderwijsvorm, de uitgevoerde proeven 
en de gebruikte leermiddelen en materialen. 
Dit observatie-onderzoek is een onderdeel van de summatieve evaluatie 
van de N&T-lespakketten. ~~dere meetinstrumenten die bij deze 
evaluatie worden gebruikt zijn: toetsen, lesevaluatie-formulieren, 
docenten- en leerlingen-vragenlijsten. De resultaten van de 
leerlingen-vragenlijst voor die leerlingen waar ook de observaties 
hebben plaats gevonden z!jn gebruikt om de validiteit van het NeT KOS 
te toetsen. 
In paragraaf S.l worden de onderzoeksvragen van deze studie 
beantwoord. In paragraaf 5.2 volgen de conclusies met betrekking tot 
de gebruikte observatiesystemen en met betrekking tot de summatieve 
evaluatie. Dit hoofdstuk wordt met paragraaf 5.3 afgesloten, waarin 
ik enkele opmerkingen maak ten aanzien van het vak tec~,iek en het 
N&T-lesmateriaal. 

5.1. Beantwoording van de onderzoeksvragen 

In deze paragraaf zullen met behulp van de resultaten van de 
observaties de onderzoeksvragen zoals die in paragraaf 1. 2 zijn 
opgesteld worden beantwoord. Deze antwoorden berusten op de verrichte 
observaties. Voor details verwijs ik naar de tabellen, die in het 
vorige hoofdstuk zijn besproken. 

1 Welke elementen van de techniek worden in de N&T-lessen behandeld? 

De relatie mens en techniek 
Dat techniek mensenwerk is komt in de N&T-lessen relatief weinig 
tot uiting (de score bedraagt 3% van het aantal opmerkingen, 
handelingen, redeneringen en andere "gebeurtenissen", zie tabel 
4). Alleen de historie van de techniek wordt af en toe belicht, 
maar of leerlingen dit in verband bregen met menselijk handelen in 
het verleden valt te betwijfelen. De leerlingen vinden zelf ook 
heel duid el ijk dat tec~~iek meer over apparaten gaat dan over 
mensen. 
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De relat~e tusse:t de natuurwetenschappen en de teclL·liek, in het 
b~jzonder tusse:t natuurku:tde en techniek 
Natuurkunde "WOrdt in de N&T-lesse:t zeer regelmat~g bedreven (de 
score ~s 17%). Het verband tussen de natuurkunde en de techniek 
krijgt ook aandacht, en na het werken met het lespakket vinden de 
leerlingen dat :tatuurkunde veel met techniek te maken heeft. De 
relatie tussen andere natuurwetenschappen en techn~ek komt bijna 
niet ter sprake (4 scores va:t de 924). 

De relat~e tussen de samenlev~ng en de teclL,iek 
Aspecten met betrekking tot de relatie tussen de samenleving en de 
techniek komen regelmatig in de N&T-lessen aan bod (de score is 
9%). Hierbij ligt vooral de aandacht op de beinvloeding van de 
techniek op de samenleving en meningsvorming (ruim 90% van de 
scores binnen deze groep, z~e bijlage 12). Aan de beinvloeding van 
de samenlev~ng op de teclL,~ek en informatie over teclL,ische 
beroepen wordt b~j na geen aa:tdacht besteed. Relatief gez~en krijgt 
de samenleving het meeste aandacht bij paragraaf 5 (50% van de 
paragraafscores) maar bij paragraaf 1 en 2 wordt aan d~t kenmerk 
ook aa:tdacht besteed (respectievel!jk 7 en 9% van de paragraaf
scores). 

De d~mens~es va:-t de teclL,~ek 

Op deze d~me:-ts~es wordt in de N&T-lessen we~n~g specif~ek ~ngegaan 
(score 5%). De d~mens~es zelf komen wel aan de orde e:-t in elk 
lespakket treedt een dimens~e naar voren. B~j "commu.,~cat!e" is 
d~t informat~e, bij "elektr~sche apparaten ~n hu~s" energ~e en bij 
"water ~n hu~s" mater~e. 

De ontwerpvaard~ghe~d 

D~ t is het element van de techn~ek dat het sterkst in de N&T
lesse:-t tot uiting komt (score 25%). Dit is niet zo verwo:-tderlij k. 
Dit element is in de opzet van het lesmateriaal zeer prom~nent 

aanwez!g. In alle klasse:t wordt het ontwerpproces m!n!maal 
tweemaal doorlopen. Zowel b~j paragraaf 2 als bij paragraaf 6 en 
d~kwijls krijgt het b~j paragraaf 3 en/of 4 ook nog aandacht. Tn 
de leerlingen-vragenlij st geeft de vraag "ontwerpen ~s bela:-tgr~jk 
!n de tech:-tiek" ook de meest extreme score ( 1, 43 op een 5-punts 
schaal). 

De praktisch-technische vaardigheid 
Echt praktisch-technische vaardigheden zoals werken met 
gereedschap en machines komt in de N&T-lessen weinig aan bod. Wel 
wordt er in de N&T-lessen veel gemeten. Dit enerz~jds als proeven 
bij de uitleg van natuurkundige wetmatigheden, anderzijds als 
proeven doen binnen het ontwerpproces. Aan meetteclL,ische-aspecten 
wordt weinig aandacht besteed (zie ook beantwoording 
onderzoeksvraag 5). 

De gebruiksvaardigheid 
Deze vaardigheid komt niet veel aanbod (score 5%) en als dit 
gebeurt ligt de aandacht op het bed~e:-ten van een teclL""lisch 
product, meer gespecificeerd op de bediening van de geiser bij 
paragraaf 2 van het lespakket "water in huis" en de telefoon bij 
paragraaf 3 van het lespakket "commu.,icatie". Aan onderhoud en 
reparat!e en aa:t veilighed wordt weinig aandacht besteed (25% van 
de scores op deze groep). 
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Samenvattend is het antwoord op onderzoeksvraag 1: 
aan ontwerpen, inclusief het ontwerpproces, wordt in de N&T-lessen 
veel aandacht besteed. Verder komen natuurkunde, de relatie tussen 
natuurkunde en techniek, meten, meningsvorming en de beinvloeding 
van de techniek op de samenleving aan de orde. Weinig aandacht 
wordt er besteed aan de relatie tussen de mens en de techniek, de 
manuele praktisch-technische vaardigheden, de gebruiksvaardigheden 
en informatie over technische beroepen. Verder blijkt dat bij de 
drie onderzochte lespakketen bij elk pakket een andere dimensie 
van de tec~~iek naar voren komt. 

2 Met welke onderwijsvormen wordt er in de N&T-lessen gewerkt? 

Doceren is de belangrijkste onderwijsvorm bij de N&T-lessen (57%, 
zie tabel 18). Daarna komt de demonstratieproef (21%) en het 
leerlingenpracticum (14%). De leerlingenpractica komen voor in 
practica van een vol lesuur en in practica van ongeveer een 
kwartier. ~danks het vele doceren wordt er toch bijna 10% van de 
lestijd gebruikt door de docent om vragen te stellen (zie tabel 
13f). De leerlingen nemen zelf iets meer tijd voor het geven van 
antwoorden. 

3 Worden de leerlingen gestimuleerd tot eigen inbreng en tot 
divergent denken? 

De leerlingenaktiviteit verhouding LA het percentage van de 
lestijd dat leerlingen aan het woord zijn, is over de 
geobserveerde lessen 26% (tabel 14f). Dit is hoger dan het 
gemiddelde over de lessen met FIAC. De leerlingen worden in de 
N&T-lessen dus gestimuleerd tot eigen inbreng. 
De vraag of leerlingen worden gestimuleerd tot divergent denken is 
afhankelijk van het aantal divergente vragen dat de docent stelt. 
De divergente vraag verhouding DVV, de verhouding van de 
tijdsverdeling van divergente en evaluerende vragen ten opzichte 
van alle gestelde vragen, is over alle lessen genomen 27% met 
tussen de klassen verschillen van 2,5 tot 37%. De klas met een DVV 
E 2,5% is alleen bij paragraaf 1 geobserveerd. utt de resultaten 
bij de andere klassen blijkt dat de DVV toeneemt met het toenemen 
van het paragraafnummer van het lesmateriaal. 
Of leerlingen ook met eigen antwoorden op deze divergente vragen 
komen wordt bepaald door de onvoorspelbare leerlingenreaktie 
richting docent (kategorie 7b van NeT lOS). Deze kategorie volgt 
ongeveer de kategorie van de divergente en evaluerende vragen. Het 
onvoorspelbaar antwoorden blijkt ook uit de onvoorspelbare 
leerlingenreaktie verhouding OLRV, die het percentage aangeeft van 
de onvoorspelbare reakties ten opzichte van alle reakties van 
leerlingen richting docent. De OLRV (gemiddeld 25%) vertoont het 
zelfde beeld als de DVV. 
Geconcludeerd mag worden dat de leerlingen in de loop van de N&T
lessen steeds meer worden gestimuleerd tot divergent denken. 
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4 Wordt er bij de N&T-lessen onderscheid gemaakt tussen jongens en 
meisjes. 

hhoudelijk wordt er in de N&T-lessen 101einig aandacht aan besteed 
dat tec~~iek ook een menselijke aktiviteit is. Dat techniek dus 
voor zo101el meisjes als jongens is wordt niet gemeld in de lessen. 
Om deze ond rezoeksvraag te beantwoorden zullen we dus moeten 
kijken of in de omgang tussen docent en leerling onderscheid wordt 
gemaakt tussen jongens en meisjes. Dit kan met de resultaten van 
de mij-verfijning van het NeT lOS. 
Uit deze resultaten blijkt dat er een verschil is tussen klassen 
en docenten. In de onderzoeksgroep zitten twee uiterste en de 
overige klassen vertonen onderling een vergelijkend beeld. 
L~ een klas worden betreffende organisatie en orde meer meisjes 
aangesproken dan jongens, terwijl er veel meer vragen aan jongens 
worden gesteld en deze ook veel meer reageren richting docent dan 
meisjes. Bij deze klas is duidelijk spraken van onderscheid tussen 
jongens en meisjes. ~sinhoudelijk krijgen de jongens meer 
aandacht. 
In een andere klas is dit verschil tussen lesinhoudelijke aandacht 
omgekeerd. Hier wordt pos! tief onderscheid gemaakt ten aanzien va!l 
meisjes. Voor de overige klassen zijn de verschillen veel 
beperkter zodat voor deze klassen niet geconcludeerd mag worden 
dat er onderscheid wordt gemaakt tussen jongens en meisjes. 
Bij een aspect is er wel een duidelijk versch.!.l tussen jo!lgens en 
meisjes. De jongens nemen veel meer eigen initiatief. Of dit 
typisch iets voor N&T-lessen is, is de vraag. 

5 Wordt er aandacht besteed aan praktisch-technische vaardigheden en 
zo ja hoe gebeurt dit? 

Alvorens deze vraag te beantwoorden wordt het begrip praktisch
technische vaardigheden eerst opgesplitst. Binnen het proj eet N&T 
behoren zowel meet- als ma!luele-vaardigheden onder dit begrip. 
Beide vaardigheden komen in de N&T-lessen aan bod maar er is een 
groot verschil tussen deze twee. Daarom worden ze afzonderlijk 
belicht. 

Praktische meetvaardigheden 
Binnen de N&T-lessen wordt zeer regelmatig gemeten (23% van de NeT 
KOS scores). De proeven waarbinnen dit gebeurd hebben betkking op 
het proeven doen binnen het ontwerpproces of het doen van proeven 
bij de uitleg van een natuurkundige wetmatigheid. Aan meet
technische aspecten zoals waarom wordt iets op deze manier gemeten 
en de nauwkeurigheid van de metingen wordt weinig of geen aandacht 
besteed. De proeven worden als demonstratieproef of als practicum 
uitgevoerd. Aan veiligheid bij het meten wordt ook geen aandacht 
geschonken. Bij een demonstratieproef werd zelfs bij 220 Volt met 
krokodillenbekjes gewerkt. 
Geconcludeerd mag worden dat praktische meetvaardigheden in de 
N&T-lessen worden uitgevoerd maar dat aan meettechnische- en 
veiligheidsaspectengeen aandacht wordt besteed. 
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Ma~ueel praktisch-technische vaardighede~ 
H!eraa~ wordt in de N&T-lesse~ duidelijk maar weinig aandacht 
gegeven (5% van de NeT KOS scores). Maar in twee lesse~ bij 
verschille~de klasse~ hebben de leerlingen zelf met gereedschap 
gewerkt. L~ een les werden waterkranen gedemonteerd om te kijken 
hoe ze werkte~ en waar de leertjes zitten en i~ de a~dere les zijn 
verschillende elektrische apparaten gedemonteerd. Bij alle overige 
geobserveerde klasse~ hebben de leerlinge~ zelf geen manueel 
prak~ische vaardighede~ uitgevoerd. Aan het gebruik van het 
gereedschap is gee~ aa~dacht besteed (slechts 2 scores bij Pld 
"doel gereedschap" en geen bij "omgang gereedschap"). Een docent 
verwonde zich zelf door gereedschap foutief te gebruiken. gebruik. 
Het mag dus duidelijk zijn dat het veiligheidsaspect ook buiten 
beschouwi~g is gebleven. 
Geconcludeerd kan worden dat binne~ de N&T-lessen ~inig aandacht 
word~ besteed aan de manueel praktisch-technische vaardighede~ en 
als dit al gebeurd dat esse~tiele punte~ met betrekki~g tot deze 
vaardighede~ zoals gereedschap gebruik en veiligheid geen aandacht 
krijgen. 

6 Beschikke~ de schole~ over voldoe~de materiale~ voor proeve~ en 
practica? 

Alle bezochte schele~ beschikke~ over ge~oeg materiaal om de 
proeve~ bi~~en het N&T-materiaal beschreve~ te make~. Bij de 
geiser-proef moest vooral op mavo-scholen wat bij elkaar 
gesprokkeld worde~, maar dit had gee~ negatief effect op de proef. 
Bij de licht-proeve~ beschikte een havo-vwo school over een laser, 
ee~ mavo-school moest ge~oege~ neme~ met simpele licht-kastjes. De 
niet in het lesmateriaal beschreven proeven die bin~en de N&T
lessen zijn uitgevoerd zijn met materialen gebeurd die op de 
school al aanwezig ware~ en bij normale ~atuurku~de lesse~ worde~ 
gebruikt. Bij de twee lesse~ waarbij leerlinge~ met gereedschap 
werkten hebben ze dit zelf mee moeten nemen omdat de scholen niet 
over voldoende gereedschap beschikken. 

5.2. Conclusies 

Conclusies met betrekking tot de observatiesystemen 

Het Natuurkunde en Techniek Kenmerk Observatie Systeenm NeT KOS 
voldoet met betrekking tot het doel waarvoor het is ontwikkeld, 
namelijk inzicht krijgen aan ~lke kenmerken van de techniek in de 
lessen aandacht wordt besteed. De betrouwbaarheid, intern getoetst 
door les-vergelijking van een docent met twee verschillende klassen, 
is voldoende. De validiteit, getoetst aan de inhoud van het lespakket 
en de resultaten van de leerlingen-vrage~lijst, is in orde. 
Item SS Zones kan uit het systeem gelaten worden, daar dit geen 
informatie geeft. 
Gezien het geringe aantal scores dat per periode van vijf minuten 
optreedtt kan het systeem nog uitgediept worden. De observator heeft 
genoeg t:!.jd om met een uitdieping rekening te houden. 
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Het Natuurkunde en Techniek Interaktie Observatie Systeem NeT lOS 
voldoet aan de verwachtingen. Het geeft een goed inzicht in de 
aktiviteiten van de docent en de leerlingen. De mij-verfijning geeft 
duidelijk aan als er in een klas onderscheid wordt gemaakt tussen 
jongens en meisjes. De betrouwbaarheid en validiteit zijn in orde. 

Met betrekking tot het Natuurkunde en Techniek Practicum Observatie 
Systeem NeT POS kan alleen aan de hand van de ervaring met NeT lOS 
geconcludeerd worden dat alvorens met dit systeem bruikbaar gewerkt 
kan worden er eerst een try-out moet plaats vinden, waarna het 
systeem kritisch bekeken moet worden om er zonod!g wijzigingen in aan 
te brengen. Aan de observatie omgeving zullen voorwaarde gesteld 
moeten worden om de conversatie in de te observeren groep goed te 
kunnen volgen. Over de betrouwbaarheid en validiteit kunnen geen 
uitspraken worden gedaan. 

Conclusies met betrekking tot de summatieve evaluatie 

Ik ~1 hier aangeven in hoeverre aan de hand van de observatie
resultaten geconcludeerd mag worden of de doelstellingen voor het 
bedoelde curriculum ook !n het uitgevoerde curriculum zijn 
verwezenlijkt. Voor de doelstellingen verwijs ik naar paragraaf 1.2. 
- Het verband tussen natuurkunde en tec~'1!ek komt in de N&T-lessen 

regelmatig aan de orde. 
- Het doel inzicht te geven in het ontwerpproces wordt zeker gehaald. 

Het aanbrengen van praktisch-technische vaardigheden wordt zeker 
wat betreft de manuele kant er van geheel niet verwezenlijkt. Meet
vaardigheden worden door de leerlingen wel verricht, maar 
veiligheid en meettec~'1iek blijven buiten beschouwing. 

- Er wordt weinig aandacht besteed aan het aanbrengen van 
vaardigheden in het omgaan met technische producten. 
De verwachting is dat de N&T-lessen zeker bijdrage tot de attitide
vorming van de leerlingen. Zeker wat betreft het punt dat ontwerpen 
een essentieel deel is van de teC~'1iek en dat de techniek meer is 
dan alleen apparaten. Na de totale verwerking van de leerlingen
vragenlijst zal voor deze doelstelling pas een definitieve 
conclussie kunnen worden getrokken. 
De N&T-lessen dragen in concrete zin maar weinig bij aan de 
beroeps-orientatie met het oog op technische beroepen. 

5.3. Enkele meer algemene opmerkingen 

Mede aan de hand van mijn ervaring als leerling in het technisch 
onderwijs in Nederland en de ervaring opgedaan bij het observeren van 
N&T-lessen ~1 ik op deze plaats nog enkele opmerkingen maken ten 
aanzien van het inbrengen van elementen van de tec~'1iek in het 
natuurkunde onderwijs op het avo en vwo en ten aanzien van het N&T
lesmateriaal. 
Binnen het werken met de techniek is een splitsing te maken tussen 
"werken met het hoofd" en "werken met je handen" Hoewel beide niet 
los van elkaar gezien mogen worden zullen ze binnen het onderwijs 
naast elkaar onderwezen worden. In het LBO heb je "theorie-lessen" in 
leslokalen en "praktijk-lessen" in de werkplaatsen. 
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Om va~ deze beide aspecten elementen in het natuurkunde onderwijs in 
brengen levert mijns inz~ens ten aanzien van het praktisch gedeelte 
problemen op die de ~nvolheid van het inbrenge~ va~ dit eleme~t zo 
kan schade~ dat ze beter achterwege kan blijven. Het betreft hier 
voor~amelijk het leren omgaa~ met gereedschap, hetzij om !ets te 
maken, hetzij om een tech..'lisch product te demonteren zoals 
bijvoorbeeld de waterkraan. Een van de doelen van deze werkzaamheden 
moet volgens m!j zijn het juist leren va~ het omgaan met gereedschap 
e~ het leren va~ de gereedschapkennis die daarbij hoort. ten aanzien 
van deze aktiviteiten binnen de natuurkunde lessen in het avo-vwo 
doen ~eh twee problemen voor. Het eerste is de uitrusting van het 
lokaal en het aanwezige gereedschap. Bij zeer veel werkzaamheden (ook 
bij het demonteren van een losse waterkraan) is een klem of 
bankschroef noodzakelijk. Deze zijn niet aanwezig. Standaard 
praktische vaardigheden zoals zagen en boren kunnen niet zonder een 
klem of bankschroef veilig uitgevoerd worden. 
Een tweede probleem is de kennis van de docent ten aanzien van 
gereedschapsleer en het omgaan ermee. Zeker binnen de opleiding die 
le-graads docenten volgen wordt hier weinig aandacht aan besteed. 
Bijvoorbeeld in ~ndhoven krijgen de natuurkunde studenten in het le 
jaar werktu!gbouwku~dige oefe~inge~. Voor vele blij ft de kennis en 
het omgaa~ met gereedschap tot deze oefe~inge~ beperkt. 
Ten aanzie~ va~ het a:1dere onderdeel van de praktisch-technische 
vaard:!.ghede~, het meten kunne~ heel goed elementen in het natuurkunde 
o~derwijs ingebracht worde:-1. Het materiaal, ruimte e~ docenten ke~n!s 
probleem doet zich hier ~iet voor. 
B:!.~ne~ de huidige opzet van het N&T-materiaal wordt aan meten in de 
lesse:-1 ruim aandacht gegeven. Het is allee:-1 jammer dat zowel in het 
materiaal als door de docenten in de praktijk weinig aspecten va~ 

meet-tec~'liek e~ veiligheid worden belicht. 
Elementen met betrekking tot "kennis" kunnen naast het meten het best 
ingebracht worden in het natuurkunde onderwijs in het avo en vwo. Ik 
denk hier vooral aan aspecten als de relatie tussen techniek en 
natuurwetenschappen, de wisselwerking van de beinvloeding tusse~ de 
tec~'liek en de samenleving en zeker niet in de laatste plaats het 
inzicht geven in het bela~g van ontwerpen in de techniek en het 
verloop va~ het ontwerpproces zelf. Zeker ten aanzien van dit laatste 
punt voldoet het N&T-lesmateriaal u! tstekend. 
Tot slot wil ik nog een opmerking maken ten aanzien van de invoering 
van het vak techniek in de algemene basisvorming. Al bezit je veel 
tec~'lische kennis op allerlei vlak dan kun je bij de uitvoering van 
werkzaamheden nog met twee linkse handen blijven staan. Omgekeerd, al 
heb je twee rechtse handen zonder technische kennis zul je niet in 
staat zijn iets voort te brengen. Het mag du!del ijk zijn dat zowel 
aan de theorie als aan de praktijk bij het vak tec~'liek aandacht zal 
moeten worden gegeven. Als het vak tec~'liek uitdraait op ee~ 

veredelde vorm van handvaardigheid dan zal het zijn doel verre 
voorbij schieten, maar evenzo als geen manueel praktische 
vaardigheden worden geleerd, inclusief get gebruik van gereedschap en 
de vei.ligheidsaspecten. 
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SAMENVATTING 

Het project Natuurkunde en Tech:."liek houdt zich bezig met techniek in 
het (natuurkunde)onderwijs. Het project bestaat uit drie deel 
onderzoeken: 

onderzoek naar het beeld van en de houding tegenover tec~"liek bij 
leerlingen; 
onderzoek naar de inhoud van het begrip techniek volgens 
deskundigen; 
ontwikkeling en evaluatie van voorbeeld-lespakke~ten voor het vak 
natuurkunde, waarin tech."liek een belangrijke rol speelt. 

Mijn afstudeeronderzoek heeft betrekking op de laatste onderzoeks
lijn. Binnen deze onderzoeks-lijn zijn lespakketten ontwikkeld die in 
het schooljaar 85/86 op 15 scholen zijn uitgeprobeerd. Parallel 
hiermee liep de formatieve evaluatie van de lespakketten, en heeft 
revisie van het lesmateriaal plaats gevonden. Deze gereviseerde 
lespakketten zijn het schooljaar 86/87 opnieuw op 40 scholen 
gebruikt. Parallel met deze gebruiks-rende loopt de summatieve 
evaluatie. Meetinstrumenten voor deze summatieve evaluatie zijn: 
-docenten-vragenlijst, 
- toetsen, 
-leerlingen-vragenlijst, 
- lesevaluatie-formulieren, 
- klasobservaties, 
- intervieuws. 
M!j n onderzoek gaat over klasobservaties. 
Het doel van deze observaties is een bijdrage te leveren aan het 
antwoord op de vraag in hoeverre het bedoelde curriculum tot 
verwezenlijking komt in het uitgevoerde curiculum. 
Alvorens tot observatie over te kunnen gaan is eerst onderzocht met 
welke systemen deze observaties gedaan kunnen worden. 
De volgende facetten zijn voor de observatie van belang: 
- de aktiviteit van de leerlingen en de docent tijdens de lessen; 
- lesinhoud, welke aspecten van de tech.~iek komen in de lessen aan de 

orde? 
- onderwijsvorm, met welke onderwijsvorm wordt er in de lessen 

gewerkt; 
- sexe, wordt er binnen de N&T-lessen onderscheid gemaakt tussen 

jongens en meisjes; 
- leermiddelen en materialen. 

Binnen dit onderzoek zijn drie observatiesystemen ontwikkeld: 
Natuurkunde en Techniek Kenmerk Observatie Systeem NeT xos. 
Dit systeem meet het facet lesinhoud en berust op de sign
observatie methode. Aan de hand van de kenmerken van de teclmiek 
zoals die binnen het proj eet N&T worden gehanteerd zijn zeven 
kenmerkgroepen geformuleerd: 

M relatie tussen Mens en tech.~iek, 
S relatie tussen Samelev!ng en tech."liek, 
N relatie tussen Natuurwetenschappen en techniek, 
D de Dimensies van de tech."liek, 
0 de Ontwerpvaardigheid, 
P de Praktisch-technische vaardigheid, 
G de Gebruiksvaardigheid. 
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Elke groep is opgesplitst in items en sub-items om zo te kunne~ 

observeren of de verschille~de aspecten van elke groep i~ de lessen 
aa~ de orde kome~, en zo ja hoevaak dit gebeurt. 
De betrouwbaarheid is inter~ getoetst, door de observatie
resultaten va~ ee~ docent met twee verschillende klasse~ te 
vergelijken, en in orde bevo~den. De validiteit is aa~ de ha~d va~ 

de !~houd va~ de lespakkette~ en de resultaten va~ de leerlinge~
vrage~l!jst getoetst en ook in orde bevo~den. 

- Natuurkunde en Techniek Interaktie Observatie Systeem NeT lOS. 
Dit systeem meet de facetten: aktiviteit bij klassikale lessen; 
sexe. De aktiviteit bij klassikale lessen zal hoofdzakelijk plaats 
vinden via verbale interaktie tusse~ docent en leerlinge~. Er zijn 
al verschille~de systemen voor deze interactie ontwikkeld. Het NeT 
lOS is gee~t op het Revised Verbal L~teraction Catogory System
Science va~ E. Hu~ter. Om het facet sexe i~ dit systeem te 
betrekke~ zijn de relevante kategorie~~ voor dit systeem uitgebreid 
met de toevoeging m of j als de kategorie betrekking heeft op 
alleen meisjes respectievelijk j onge~s. 
De betrouwbaarheid en validiteit van NeT lOS zijn in orde bevo~den. 

- Natuurku~de en Techniek Practicum Observatie Systeem NeT POS. 
Dit kategoriale observatie systeem heeft tot doel de aktivitei ten 
tij de~s prae tic a te observeren. Bij de ui te indelij ke observatie is 
dit systeem ~iet uitgetest en gebruikt. De rede~ hiervoor is dat 
het aaatal practicum lessen waarbij geobserveerd ko~ W(nde~ te 
geri~g ware~ voor de try-out va~ dit systeem. 
Tijdens de practica zijn met de twee andere observatiesysteme~ de 
observaties uitgevoerd. 

Naast deze drie systeme~ is ook het Natuurku~de en Tec~~iek 

Le sObservatie-Formul !er NeT LOF ontwikkeld. Op dit formulier worden 
gegevens bij gehoude~ met betrekking tot de facetten onderwijsvormen 
e~ leermiddele~ en mater!ale~. 
De observaties hebben plaats gevonden op zeve~ schele~ in negen 
klasse~. Totaal zijn 46 lessen bezocht. Hierbij is 222 keer vijf 
mi~uten met NeT KOS gewerkt en 122 keer vijf mi~ute~ met NeT lOS. 

Na het verwerken van de observatiegegevens zijn de volge~de 

resultaten naar voren gekome~. We verw!jze~ ~aar tabelle~ 3,4,13,14, 
15,18 e~ 19, die ee~ overzicht va~ de resultaten geven. 
- Aa~ ontwerpen, inclusief het ontwerpproces, wordt i~ de N&T-lessen 

veel aandacht besteed (2 5% van de beschikbare tijd). Verder wordt 
er aan natuurkunde, de relatie tusse~ ~stuurkunde en techniek, 
meten, meni~svorming en de beinvloeding van de techniek op de 
samenleving aandacht besteed. Weinig aandacht wordt er besteed aa~ 

de relatie tusse~ de mens en de tec~~iek, de manuele praktisch
technische vaardighede~, de gebruiksvaardighede~ en informatie over 
tec~~ische beroepen. Verder blij kt dat bij de drie onderzochte 
lespakketen bij elk pakket een andere dimensie va~ de tec~~iek naar 
voren komt. 

- Docere~ is de belangrijkste o~derw!j svorm b!j de N&T-lessen (57% 
va~ de lest!jd). Daar~a komt de demonstratieproef (21%) en het 
leerlinge~practicum (14%). Ondanks het vele doceren wordt er toch 
bijna 10% va~ de lestijd gebruikt door de docent om vragen te 
stellen. De leerlingen nemen zelf iets meer tijd voor het geven va~ 
antwoorden. 
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De leerlingen z!jn 26% van de lestijd aan het woord. De leerlingen 
worden in de N&T-lessen gestimuleerd tot eigen inbreng. Leerlingen 
worden ook in de loop van de N&T-lessen steeds meer gestimuleerd 
tot divergent denken. 
Inhoudelijk wordt er in de N&T-lessen weinig aandacht aan besteed 
dat techniek ook een menselijke aktiviteit is. Dat techniek dus 
voor zowel meisjes als jongens is wordt niet gemeld in de lessen. 
Betreffende het onderscheid maken in de klas tussen jongens en 
meisjes is er een verschil tussen klassen en docenten. Als een 
docent onderscheid maakt dan wordt dit door NeT lOS gesignaleerd. 
L~ de onderzoeksgroep zitten twee uitersten en de overige klassen 
vertonen onderling een vergelijkend beeld. Bij de uitersten wordt 
in de ene klas meer aandacht aan meisjes gegeven en in de andere 
meer aan jongens. 
Bij een aspect is er een duidelijk verschil tussen jongens en 
meisjes. De jongens nemen veel meer eigen initiatief. Of dit 
typisch iets voor N&T-lessen is, is de vraag. 
Binnen de N&T-lessen wordt zeer regelmatig gemeten. De proeven 
waarbinnen dit gebeurt hebben berekking op het proeven doen binnen 
het ontwerpproces of het doen van proeven bij de uitleg van een 
natuurkundige wetmatigheid. 
Geconcludeerd mag worden dat praktische meetvaardigheden in de N&T
lessen worden uitgevoerd maar dat aan meettec~~ische- en 
veiligheidsaspecten geen aandacht wordt besteed. 
Aan manueel praktisch-technische vaardigheden wordt in de N&T
lessen duidelijk maar weinig aandacht besteed. Als dit al gebeurd 
dan wordt op essentiele punten met betrekking tot deze vaardigheid, 
zoals het gebruik van gereedschap en veiligheid, geen aandacht 
besteed. 

- Alle bezochte scholen beschikken over genoeg materiaal om de 
proeven binnen het N&T-materiaal beschreven te maken. Bij de twee 
lessen ~arbij leerlingen met gereedschap werkten hebben ze dit 
zelf mee moeten nemen omdat de scholen niet over voldoende 
gereedschap beschikken. 
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SUMMARY 

The project Physics and Tec~~ology is concerned with tec~~ology i~ 

(phys!cs) ed ucation. The proj eet consists of three sub-researches: 
research i~to the pupils' concept of and attitude towards 
technology; 

- research into the content of the concept technology according to 
experts; 
development and evalustion of example courses for the subject 
physic s, in whic h technology pl ays a major role. 

My master's thesis is about this last research-line. Within this 
research-line courses have been developed that were used at 15 
schools b the year '85/'86. Parallel with the use of the courses 
there was the formative evalustion of the courses, and revision of 
the material has taken place. These revised courses were used again 
at 40 schools in the year '86/'87. Parallel with this there is the 
summative evaluation. Measuring instruments for this 
evaluatie~ are: 

teachers' questionnaire, 
- test, 
- pupils'questio~naire, 

- forms to evaluate the lessons, 
observatio~s :~ class, 

- interviews. 
My research is about observations in class. 

summative 

It is the aim of these obsevations to contribute to the anwser to the 
question to what exte~t the intended curriculum is realised in the 
executed curriculum. 
Before moving o~ to observatie~ it was first investigated with which 
systems thiese observations could be carried out. 
I~ the observation the following aspects are important: 
- the activities of pupils and teachers during the lessons, 
- the conte~t of the lessons, which aspects of tec~~ology are 

discussed in the lessons, 
- type of education, which type of education is used in the lessons, 

gender, is there a distinction between boys and girls in the 
lessens on Physics & Technology, 
couseware and materials. 

Within this research three observation systems were developed: 
Physics and Technology Feature Observation System (Dutch initials 
NeT IDS). 
This system measures the 
s!gn-observat!on method. 
they are used with!n the 
formul ated: 

aspect course content and is based on 
By means of features of technology the 
proj eet P&T seven feature-groups 

M relat!onship between Man and 
So relationship between Society 
Sc relationship between Sc!ence 
Di Dimensions of tec~,ology, 
De skills in Designing, 
P Practical-technical sk!lls, 
U sk!lls i~ Usi~g technology. 

technology, 
and technology, 
and technology, 

the 
way 

we re 
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Each group is split up into items and sub-items to be abel to 
observed whether the different aspects of each group come up in the 
lessons, and if so, how often th!s occurs. 
The reliability and the validity of the NeT KOS are all right. 

- Phisics and Tec~~ology L,teraction Observation System (Dutch 
initials NeT lOS). 
This system measures theaspects activity in class teaching and 
gender. The activity in class teaching w!ll mainly take place by 
way of verbal interaction between teacher and pupils. Various 
systems have already been developed for this interaction. The NeT 
lOS is based on the Revised Verbal Interaction Category System
Science by E. HUnter. To involve the aspect gender in this system 
the relevant categories for this system were extended w!th a g or a 
b if the category refers to girls or boys respectively. 
The reliability and the validity of the NeT lOS are allright. 

- Phisics and Technology Practical Work Observation System (Dutch 
initials NeT FOS). 
The aim of this categorial observation system is to observe the 
activities dur!ng practical work. L~ the eventual observat!on this 
system was not tested and is was not used either. The reason for 
this is that the number of lessous in Which practical work could be 
obsreved was too small for the try-out of this system. 
Dur!ng practical werk the obsevations are made by the two other 
observation systems. Apart from these three systems the Phisics and 
Technology Form for Observat!on in Class (Dutch initials NeT LOF) 
was developed as well. On this form the data are gathered that 
refer to aspects type of education and courseware and materials. 

The observations were carried out at 7 schools in 9 classes. In all 
46 lessous were visited. Hereby we werked w!th NeT KOS 222 times 5 
minutes and with NeT lOS 122 times 5 minutes. 

After the processing of the observation data the follow!ng results 
came for~rd. A survey of these is given in tables 3,4,13,14,15,18 
and 19. 
- In the P&T-lessons a great deal of attention (25% of the time) is 

paid to desinig, including the desining-process. Furthermore 
attention is paid to physics, the relationship between phisics and 
technology, measuring, forming of option, and the influence of 
technology on society. There is little attention for the 
relationship between man and technology, the manipulative 
practical-tec~,ical skills, the skilis in using technology, and the 
!nformation on technical professions. Bes!des, it appears that in 
the courses that were tested a different dimens!on of technology 
comes for~rd in each course. 
Teaching is the most important type of education in P&T-lessons 
(57%). Second is the demonstratien of a test (21%) and third the 
pup!ls'practical werk (14%). In spite of all this teaching almost 
10% of the lesson-time !s used bij the teacher to ask questions. 
The pupils take a little more time to answer them. 
For 26% of the time pup!ls are speak!ng. L, the P&T-lessons pupils 
are stimulated to g!ve there own contributions. Pupils are also 
st!mulated more a~ more during the P&T-lessons to think 
d!vergently. 

- As regards contents there is littel attention in the P&T-lessons 
for the fact that tec~,ology is also a human activ!ty. That 
technology is both for boys and girls is not mentioned in the 
lessons. 
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With reference to the dist!nction betwee~ boys e~ girls that is 
made i~ class there is a d!fference betwee~ classes a~d teachers. 
1f a teacher makes dist!~ction this is noticed by the NeT IOS. The 
research group contains two excesses and the oter classes give more 
or less the same picture. In o~e of the exesses more atte~tion is 
given to the girls in the classroom a~d in the ether more attention 
is given to the boys. 
In one aspect there is a clear difference between boys a~d girls. 
Boys show much more private initiative. It remains to be seen 
whether this is typical for the lessens on P&T. 
Within the P&T-lessons measuring takes place regularly. 
in Which this takes place refer to doing experiments 
designing-process or the carrying out of experiments 
expla~ation of a phisical law. 

The tests 
within the 
with the 

It may be concluded that practical measuring skills are carried out 
in the P&T-lessons but that no attention is paid to measuring-
tec~~ical a~d safety aspects. 

- 1t is clear that little attention is paid 
practical-tech~ical skills in the P&T-lessons. If 
all no attentie~ is pa!d to essential points with 
sk!ll such as the use of tools a~d safty. 

to manipulative 
it takes place at 
reference to this 

- At all schools that were visited there was enough material 
available to make the experiment that were described in the P&T
material. L~ two lessens i~ ~ich pupils worked w!th tools the had 
to br!ng them alo~g from home because they were not available at 
school. 
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B!j lage 1: Inhoud sopgave van de lespakketten 

COMMUNICATIE 

INHOUD 

· Inleiding 

Basisstof 

1. Begrippen uit de natuurkunde: elektriciteit en licht 

2. Een bericht overbrengen 

3. De telefoon 

4. De glasvezelkabel 

5. Communicatie in de samenleving 

6. Natuurkunde en techniek 

Herhaalstof 

1. Begrippen uit de natuurkunde 

2. Een bericht overbrengen 

3. Telefoon en glasvezelkabel 

Extra stof 

1. Geschiedenis van de tele-communicatie: 

van semafoor tot satelliet 

2. Een model van een glasvezel maken 

3. Proeven met telefoontoestellen 

Bij dit lespakket is een docentenhandleiding beschikbaar 
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58 

61 



WA TER IN HUIS 

INHOUD 

In,leiding 

Basisstof 

1. Begrippen uit de natuurkunde: waterdruk en warmtetransport 

2. Het ontwerpen van de gasgeiser en de gasboiler 

3. De kraan 

4. De wc 

5. Zuinig z;jn rnet water 

6. Natuurkunde en techniek 

Herhaalstof 

1. Begrippe 1 uit de n.~tuurkunde 

2. Het ont verpen van de gasgeiser en de gasboiler 

3. De tapk ·aan en de wc 

Extra stof 

I. Waterzu;vering 

2. Watervo,>rziening vroeger en nu 

3. De centrale verwarming 

Bij dit lespakket is een docentenhandleiding beschikbaar 
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ELEKTRISCHE APPARATEN IN HUIS 

INHOUD 

Inleiding 

Basisstof 

1. Begrippen uit de natuurkunde: elektriciteit 

2. Een elektrisch apparaat ontwerpen 

3. Het kof tiezetapparaat 

4. Het strijkijzer 

5. Het gebruik van elektrische apparaten 

6. Natuurkunde en Techniek 

Herhaalstof 

1. Begrippen uit de natuurkunde 

2. Een elektrisch apparaat ontwerpen 

3. Koffiezetapparaat en strijkijzer 

Extra stof 

1. Geschiedenis van de elektrische apparaten 

2. Het magnetisch effekt van elektrische stroom 

3. Eenvoudige reparaties aan elektrische apparaten in huis 

Bij dit lespakket is een docentenhandleiding beschikbaar 
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MUZIEKINSTRUMENTEN MAKEN 

INHOUD 

Inleiding 

Basisstof 

1. Begrippen uit de natuurkunde: geluid 

2. Een fluit ontwerpen en maken 

3. De gitaar 

4. Elektronische muziekinstrumenten 

5. Muziek in ons dagelijks leven 

6. Natuurkunde en techniek 

Herhaalstof 

1. Begrippen uit de natuurkunde 

2. Het ontwerpen en maken van een muziekinstrument 

3. De gitaar en de elektronische muziekinstrumenten 

Extra stof 

1. De geschiedenis van de elektronische muziekinstrumenten 

2. Zelf een elektrische gitaar maken 

3. De trompet 

Bij dit lespakket is een docentenhandleiding beschikbaar. 
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B!j lage 2: Turkkaart OScAR 

Front Side of OScAR 2a (Medley & Mitzel, 1958b} 

I lil V Tot 

Do (P) x ~ x 
01 f rds, stcl,fs ar st -. 

Tm No. p. 
02 p wrts, mnps ar st 
0 3 p fnts, ers, drws, ere 
04 p wks at bd 

Tot I 111 V 05 f derrs rm, bd - Ao (TP-PT) x x x 06 p eins rm, bd --
-- A 1 t wks w ind p 07 f rsrs, has snk 

A2 t wks w sm SP -- 08 p lvs, enrrs rm 
A3 t qu, p an.s D9 f ftl hnds on hd, ere 
A4 t ans p qu . EO (PP) x x x -- A5 t ign f qu Elp rks ro gp 

·- A6 t lds sng, ex, gm E2 p rers 
Bo (TP) x x x E3 p rpts, gvs prpd rk 
Bl t lctrS E4 f rds ald 
B2 t rds, tls sry E5 f dmsrrs, illus 
B3 t tks ro ds E6 f s:!S skt, fll 
B4 t illus at bd E7 p sngs, pi insrr 

- B5 t illus at me. eht ESp plys ~m 
B6 r dmn.srrs E9 e interps 
B7 t shws fm, sld, plys red EIO p lds ds -- BS t pss ppr, bks Fo (PM) x x x - CO (T) x x x Fl p ign t qu - Cl t wrks ar dsk F2 p scfl_s, fts 
C2 t eins, dcrts nn F3 p wsprs 
C3 t wns on, dcrrs bd F4 p lghs 
C4 t tks to vstr F5 p pss ppr, blc.s, mllc. 

1-- C5 t lvs, entrs nn F6 p tks to vsrr 

Check Oleclc. 

Tot I lil V Soc (Gpg} A dm I 111 V Tot 

Gl it lst ~ d in BP w t -
G2 at Isr. ~ d in BP w/o t 

GH p to ~ d in BP w t 

G4 <4 p to ~ d in BP w/o t 

G5 2·3 p in BP w t -· 
G6 2-3 pin BP w/o t 

G7 pu ind 

OMCk 

(Sn.s) I 111 V Tor 

S2 t mvs frly 

S3 p mvs frly 

55 t els p dr, ere 

S6 t shws afcr f p 

S7 p shws afcr ft 

SS p shws ho t t 
. 

S9 p shws ho t p 

SlOt uses. srcsm 

Sn t yls 

• Check 
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11 11 I IV I VI Ï Tot 

Kt 11 I I 11 

K2 

K3 
K-1 . 
K~ 

K6 

K7 

11 I I I-KR 

Chk 11 I 11 

11. Tl 12. PD 13. Tr )t. DO 
J2.NL l~ 

Toe II IV VI (Sbj) I 111 V Toe 

----t--- Tl Rdg 
T2 Mach 
T3 Lang Arts -- T4 Soc Sc 
T~ Science 
T6 R~crearion 
T7 Art, Crafrs -- -- TR Music 
T9 Soc Proc~s 
TIO Tese 

Ch«k 

Tor I Ili V [ (Mds) p I 111 V Tot 
t- - 11 Blbd 

12 Mp, Olc, Pcu 

13 Sld, Fm, etc 

M Audio Aid 

N'Obi 
N6 Spec Tchg Aid 

ONoMds 

PI Txt, Wkbk 

PZ Supl Rdg Mtt 

Q\Vng 

.R Hcft\'An 

Oa«k 

Uit: Medley & Mitzel; Me~suring classroom behavier by 
systematic observation. 
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TEACHER 
TALK 

STUDENT 
TALK 
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CATEGORIES FOR 

THE FLANDERS SYSTEM OF INTERACTION ANALYSIS 

INDIRECT 
IN-

Ned A. Flánders 

1. • ACCEPTS FEELING: accepts and clarifies the feeling tone 
of the students in a non-threatening manner. Feelings may 
be positive or.negative. Predicting or recalling feelings 
are included. • 

2. • PRAISES OR ENCOURAGES: praises or encourages stu
dent action ór behavior. Jokes that release tension, not at 
the expense of another individual, nodding head or saying, 

FLUENCE "um hm ?" or ''go on" are included. 

DIRECT 
IN
FLUENCE 

3. • ACCEPTS OR USES IDEAS·OF STUDENT: clarifying, 
building, or developing ideas suggested by a student. As a 
teacher brings more of his own ideas into play, shift to 
category five. 

4. • ASKS QUESTIONS: asking a question about contentor pro
cedure with the intent that a student answer. 

5. • LECTURING: giving facts or opinions about content or pro 
cedure; expressing bis own ideas, asking rhetorica! ques
tions. 

6.* GIVING DIRECTIONS: directions, commands, orordersto 
which a student is expected to comply. 

7. • CRITICIZING OR JUSTIFYING AUTHORITY: statements 
intended to change student behavier from nonacceptable to 
acceptable pattern; bawling someone out; stating why the 
teacher is doing what he is doing; extreme self-reference. 

8. * STUDENT TALK--RESPONSE: a student makes a predict
abie response to teacher. Teacher initiates the contact or 
solicits student statement and sets limits to what the stu.., 
dent says. 

9. • STUDENT TALK--INITIATION: talk by students which they 
initiate. Unpredictable statements in response to teacher. 
Shift from 8 to 9 as student introduces own ideas. 

10. * SILENCE OR CONFUSION: pauses, short periods of si
lence and periods of confusion in which communication 
cannot be understood by the observer. 

*There is NO scale implied by these numbers. Each number is classificatory, it 
designates a particular kind of communication event. To write these numbers down during 
observation is to enumerate, not to judge a position on a scale. 



Level 
Categ:ory 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 . 

9 

10 

SUB-CATEGORIES FOR 

FLANDERS' EXPANDED CATEGORY SYSTEM 

Ned A. Flanders 

1 2 3 

No subscripts for category 1. 

Superficial encour- Longer praise state-
agement like "urn ments, often e,éptain 
hm" and expressions ing praise: Most 
like "right," "good," genuine. Kid really 
etc. . hears it. 

Merely repetition Student's idea is Student's idea is de-
superficial recog- deve loped (or used) veloped by teacher 
nition of student's by teacher as seen in termsof other pupil 
idea. by teacher. ideas or compares to 

other pupil i de as. 

Narrow factual Broad, genera!, 
questions, e.g., open questions 
What? Where? which clearly per-
V. 'hen? and othe r mit a choice of 
questions empha- response. Asks 
sizing reealL op in ion 

Narrow, factual Notlevel (1) and Negative and criti-
focus. Re strict- not level (3). cal, but not "7". 
ed concepts & Disagrees without 
purpose. Low comment or ex-
leve 1 in terros of planation. 
reasoning. 

Narrow commands Explains his di- Provides alterna-
to which compli- rections and how tives, reasons, 
ance is expected something is to invites students to 
and can be easily be done. help decide what 
iudll'ed must be done next. 

No subscripts for category 7. 

Student responds Student asks ques-
by makinga tion in "tight" for-
statement . mat along teacher's 

lines of thought. 

Student responses Student asks ques-
showing freedom of tions showing free-
own ideas or simply dom of student 
taking the initiative thought or initiative. 
in termsof talking. 

Non-constructive Constructive use 
use of time of time 

Uit: Simons & Boyer; hirrors for beh3vior III. 
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4 

Asks ques-
tions in 
levels 2 or 
3. 
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Bij lage 4 
Turfkaart NeT KOS. 

Tot periude 

MI Levensbeschouwing Datum: 
a Christelijk TiJd: 
b Humanistisch Code: 

M2 Menselijk handelen Stof: 
a Specifiek man 
0 Specifiek vrouw 
c Specifiek mens periode Tot 

M3 Historie OI Plaats in de T 
a Voorbeeld 02 Ontwerp-proces 
0 Historische lijn 03 Probleemstelling 
c ~lot i even a vast ste !Jen 
d Pij Ier overgang . b Eisen+voorwaarden 

x NI Natuurkunde x [X x [X [X U4 Oplossingen 
à Wetmatig a Eên oplossing 
b Methode b Meer oplossingen 

N2 Invloed N ~T 05 Evaluatie+keuze 
a T beroep op N kennis a Proeven 
b T beroep op N methoae b Beooroelen+keuze 

c N doet beroep op T 06 U1 twerk ing 
N3 Ovenge ~ T 07 Gebruik 

a Schelkunde 08 Terugkoppeling 

b Biologie a Andere oplossing 
c Andere b Verbeteren 

51 BeinvloedJng Top S PI Kenn1s 
a Da~el ij_ks leven a Eigenschap materiaal 
b Samenievings vormen b Keuze materiaal 
c Economie c Meten 
d Politiek d Doel gereedschap -
e Andere e Omgang gereedschap 

52 Beïnvloeding S op T P2 Manueel x x x x x x 
a Nieuwe apparaten a UitJe~ docent I 

b Verbeteringen b Aktie docent ·-
c Economie c Aktie leer! ing 
d Politiek d Handleiding 

53 Menings vorming e Gereedschap gebruik 
a Informatie +/-/x 
b Oordeel vorming P3 Meetinstrument lX lX x x x x 

S4 Beroepen a Uitleg docent 
a Inhoudelijk b Aktie docent ·-
b Opleiding c Aktie leerling 

ss Zone's d Handleiding 
a Buitenste e Instrument gebruik 
b Midden +/-/x 
c Binnenste P4 Vei ligheids attentie 

Y1 Materie Gl Bediening 
a Vorm verandering a Aktie 
b Plaats veranderin~ b Handleiding 

Y2 Energie G2 Veiligheid 
a Vorm verandering a Theorie 
b Plaats verandering b Praktijk ·-

Y3 Informatie G3 Onderhoud+reparatie 
a Vorm verandering a Onderhoud 
b Plaats veranderin~ b Reearatie 
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Bijlage 5: Jl:Hnities van NeT KOS-items 

M Relatie tussen mens en techniek 

Ml levensbeschouwing. 
Dit hoofd-item betreft de relatie tussen de levensbeschouwing van de 
mens en de techniek. Het gaat hierbij om de relatie tussen techniek 
en het doel van het leven en de mogelijke en/of onmogelijkheid dat de 
techniek helpt dit doel te bereiken. ll: motivatie om met techniek 
bezig te zijn, geput uit een levensovertuiging. Bij het verantwoord 
bezig zijn met de techniek, ten opzichte van wie is die 
verantwoordelijkheid. Binnen het Nederlands onderwijsbestel zijn twee 
levensbeschouwingen die op de voorgrond kunnen treden, namelijk de 
christelijke en de humanistische. 

Mla christelijk 
Dit sub-item betreft de relatie tussen de christelijke levens
beschouwing en de techniek. Als bovenstaande bij Ml betrekking 
heeft op de christelijke levensbeschouwing wordt op Mla geturfd. 
Dit kan tot uiting komen door gebruik van de volgende woorden: 
van Godswege, dienen van God, de (Goddelijke) Schepping, roeping, 
verantwoordelijkheid ten opzichte van God, enzovoort. 

Mlb humanistisch 
Hetzelfde als bij Mla alleen nu betrekking hebbende op de 
human:.stisc he levenshese houwing. U: t:.ngen zijn: 
orientatie van de mtns, eigen kreatieve kracht van het menselijk 
kunnen, verantwoordelijkheid van de ene ten opzichte van de 
andere mens, enzovoort. 

Ml wordt van een andere levensbeschouwing (bijvoorbeeld de 
islamitische of joodse) uitgegaan dan wordt bij Ml geturfd. 

M2 mens en techniek 
Dit item heeft betrekking op de relatie tussen techniek en menselijk 
handelen. Techniek is een aktiviteit van de mens en niet van 
machines. Binnen dit het project N&T wordt er van uitgegaan dat 
techniek niet iets specifiek mannelijks of vrouwelijks is. In de 
maatschappij wordt techniek nog zeer vaak als iets mannelijks gezien. 
Aspecten van dit item zijn: 
menselijke aktiviteit, aandacht verleggen van machine naar de mens, 
wezens-kenmerk van de mens. 

M2a specifiek man 
Wordt de menselijke aktiviteit specifiek op jongens of mannen 
gericht dan wordt bij M2a geturfd. Opgelet moet worden dat de 
term jongens ook voor de gehele klasp kan zijn bedoeld. 
Bijvoorbeeld: "jongens let nu even goed op" met de bedoeling van 
een attentie-sein voor de gehele klas. Bij jongens als dit de 
hele klas betreft wordt niet bij M2a geturfd. Wel wordt er 
gescoord bij za ken als: 
(typisch) mannenberoep, expliciet (extra) aandacht vragen voor 
jongens (ongeacht of het volgens de observator een positief of 
negatief bedoeld effect heeft). 
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Geturfd wordt er zowel als het gebeuren betrekk!ng heeft op een 
!nd!viduele jongen, alle jongens !n de klas of jongens en mannen 
!n het algemeen. 

M2b specifiek vrouw 
Gelijk als b!j M2a alleen nu me!sjes en vrouwen betreffende. Ook 
h!er z!t in de score geen waarde-oordeel. 

M2c specifiek mens 
Hetzelfde onderwerp als b!j bovenstaande twee sub-items maar nu 
als de aandacht wordt gegeven aan zowel voor meisjes als voor 
jongens. Wordt in het algemeen CNer menselijke aktiviteit 
gesproken zonder dat daarbij duidelijk is dat het betrekking 
heeft op beide sexe dan word 1t bij M2 geturfd. Pas bij aandacht 
voor man én vrouw wordt bij M2c gescoord. 

M3 historie 
Omdat techniek een menselijke aktiviteit 
h!storische ontwikkeling van de techn!ek. 
techniek. 

is, is er ook een 
De geschiedenis van de 

Woorden d!e verwijzen naar de h!storie zijn: histori(e)(sch), 
geschiedenis, vroeger, een jaartal. 
Deze verwij zing naar het verleden kan betrekking hebben op 
versch!llende aspecten. Voor vier aspecten is een sub-item, namelijk: 
voorbeeld, h!stor!sche-lij n, motieven en dimens!e overgang. 
Heeft de h!storische verwij zing een ander aspect, bijvoorbeeld 
cultuur dan wordt bij M3 geturfd. D!t gebeurt ook als de historische 
verwij zing te vaag betrekk!ng heeft op een van de sub-items. 

M3a voorbeeld 
In de N&T-lespakketten worden regelmatig technische voorbeelden 
aangehaald. Bijvoorbeeld bij het bespreken van het ontwerp
proces. Een voorbeeld kan h!stor!sc h zijn zonder dat dat 
eigenl!jk van belang is. Een voorbeeld wordt pas als h!storisch 
voorbeeld geturfd als er nadruk op wordt gelegd dat dit voorbeeld 
uit het verleden komt. Bijvoorbeeld door: in 1828 ontdekte ••••• , 
een oud middel om •••••• 

M3b historische-lijn 
Hierbij wordt geturfd als bepaalde technische en/of natuurkundige 
ontdekkingen, uitvindingen, apparaten, wijzigingen of 
verbeteringen aan technische producten in hun tij rlsvolgorde 
worden geplaatst. 
Ook vragen als: "wat was er eerst de auto of de stoomtrein?" 
vallen onder dit sub-item. De reden waarom de historische 
volgorde zo is valt niet onder dit item maar kan onder M3c 
vallen. 

M3c motieven 
Er zijn altijd motieven om techniek te bedrij ven en verklaringen 
waarom de 1techniek verandert. De grond voor deze motieven kunnen 
heel verschillend zijn. Ze kunnen economisch, natuurkundig of 
sociaal van aard zijn. 
In twee gevallen wordt er bij historische motieven geturfd. Ten 
eerste bij het bespreken van motieven waarom vroeger iets 
gebeurde en ten tweede als motieven vandaag de dag voor een 
verandering in de techniek hun wortels in het verleden hebben. 
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Er is sprake van motieven in het verleden als wordt ingegaan op 
de volgende vragen: 
waarom waren mensen nog niet te vreden met een bepaald technisch 
produkt 
waarom is •••• toen pas gemaakt, uitgevonden, ontdekt? 

M2d dimensie overgang 
In de geschiedenis van de techniek zijn perioden aan te geven 
waarin bepaalde dimensies van de techniek vrij centraal stonden. 
Grof ingedeeld heeft de techniek zich eerst met materie bezig 
gehouden, later vanaf de industriële revolutie met energie en 
sinds een 40 jaar met informatie. 
Als aan deze overgang van interesse aandacht wordt besteed dan 
wordt dit geturfd. Ook wordt op dit sub-item geturfd als de 
overgang op zich niet ter sprake komt maar wel als er aandacht 
wordt gegeven dat er in een bepaalde tijdsperiode erg veel 
aandacht was voor een dimensie van de techniek. 

N Relatie tussen natuurwetenschappen en techniek 

Deze groep items behandelt de relatie tussen techniek en de natuur
wetenschappen. Omdat de lespakketten in de natuurkunde lessen worden 
gegeven, wordt hoofdzakel~jk de relatie met de natuurkunde benadrukt. 

Nl natuurkunde 
Om de relatie tussen natuurkunde en de techniek aan te kunnen geven 
is een bepaalde natuurkundige kennis noodzakelijk. Als deze nog niet 
aanwezig is of opgefrist moet worden, zal bij de N& T-lessen soms 
alleen over natuurkunde worden gesproken, zonder enig direct verband 
met de techniek. 
Als d~t optreed wordt bij Nl geturfd. Verwij zen naar een natuurkundig 
begrip hoort hier niet bij, maar wel als het na een verwijzing nodig 
is om op dit begrip dieper in te gaan. Bijvoorbeeld: "de natuurkunde 
heeft ons iets geleert over warmte-geleiding wat we nu kunnen 
gebruiken" (niet in Nl maar bij N2). Na deze zin vraagt een leerling 
wat warmte-geleiding ook weer was. De docent geeft een uitleg over 
warmte-geleiding (nu wel Nl). 
Als natuurkunde wordt bedreven kan dit betrekking hebben op twee 
zaken namelijk een natuurkundige wetmatigheid (relatie tussen 
natuurkundige grootheden, definities van deze grootheden, eenheden) 
of een natuurkundige methode. Voor een natuurkundige methode zijn 
enkele kernwoorden: abstraheren, analyseren, experimenteren en het 
gebruik van modellen. Het doen van proevn bij het uitleggen van een 
natuurkundige wetmatigheid valt ook onder een natuurkundige methode, 
ook al wordt hier niet de aandacht op gevestigd. 
Bij Nl wordt altijd in de sub-items geturfd, en wel: 

Nla wetmatigheid, 
Nlb methode. 

Wordt in de les een proef gedaan (score Nlb) dan wordt verder ook 
bij groep P geturfd, als betreffende items zich voordoen wat 
altijd het geval is. 
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N2 onderlinge invloed van natuurkunde en techniek 
Dit item handelt over de wederzijdse beinvloeding van natuurkunde en 
techniek, waarbij bij het hoofd-item wordt geturfd als op een of 
andere manier wordt gemeld dat er een beinvloed!ng is. Bij de sub
items wordt gescoord als er op wordt ingegaan met een voorbeeld. Gaat 
het over de beinvloeding van natuurwetenschappen, dus niet alleen 
natuurkunde, dan hoort de turf bij N3 thuis. 
Bijvoorbeeld bij de bespreking van paragraaf 5 komt een leerling met 
een voorbeeld dat eigenlijk slaat op de beinvloeding van de 
natuurkunde op de techniek in plaats van een gevraagde beinvloeding 
van de samenleving. De docent kapt dit af met de mededeling dat het 
betrekking heeft op de beivloeding van de natuurkunde op de techniek 
en niet van de samenleving. NU wordt behalve bij items van groep S 
ook op het hoofd-item N2 geturfd. Wordt er verder op de door de 
leerling gemelde beinvloeding doorgegaan dan zal bij een van de sub
items van N2 geturfd worden. 
N2a en N2b hebben betrekking op de beinvloed!ng van de natuurkunde op 
de techniek en N2c op de omgekeerde beinvloeding. 

N2a de techniek doet een beroep op de natuurkundige kennis 
Als de techniek een beroep doet op de natuurkunde die ook valt 
onder Nla dan wordt op dit sub-item geturfd. Bijvoorbeeld: 
vanuit de natuurkunde weten we over elektriciteit •••• ; 
denk wat je van ••••• !n de natuurkunde hebt geleerd. 
Ook toepassen van natuurkundige wetmatigheden bij het oplossen 
van een technisch probleem, zonder dat dit expliciet wordt 
gemeld, levert een turf bij dit sub-item op. Bijvoorbeeld bij de 
uitleg van het strijkijzer stelt de docent de vraag: "leg uit dat 
het lampje uitgaat als het strijkijzer op temperatuur :!.s?" 
Antwoord: "het lampje gaat u:!. t omdat de thermostaat de 
stroomkring open maakt" zonder een verwij zing dat ze dit bij de 
natuurkunde heeft geleerd levert al een score bij N2a op. 

N2b de techniek doet een beroep op natuurkundige methoden 
De techniek maakt ook gebruik van methode van werken die in de 
natuurkunde ontwikkeld zijn, en ook essentieel bij de natuurkunde 
horen. Hieronder vallen het antwoord vinden via proeven, het 
vereenvoudigen via modellen. 
Als bij het bespreken van het ontwerpproces een proef wordt 
uitgevoerd, kun je zeggen dat van een natuurkundige methode :!.s 
uitgegaan. Een proef doen is voor een score op dit item niet 
genoeg. Geturfd mag er pas worden als er aandacht is gegeven aan 
het feit dat proeven doen met natuurkunde te maken heeft. 
Bijvoorbeeld: om dit op te lossen gaan we een proef doen zoals we 
dat gewend zijn bij de natuurkunde, geeft een turf. 

N2c de natuurkunde doet een beroep op de techniek 
De natuurkunde doet ook wel eens een beroep op de techniek. Het 
sterkst komt dit tot uiting bij meten. Veel grootheden kunnen we 
nu meten of nauwkeuriger meten omdat de techniek in staat is er 
meetinstrumenten voor te maken. Dat bij het ontwerpen van deze 
instrumenten soms ook natuurkundige kennis nodig is doet hier 
niet ter zake. 
Zodra in de les ergens duidelijk wordt gemaakt dat natuurkunde 
gebruik maakt van de techniek dient er geturfd te worden. D:t kan 
ook gebeuren in algemene zin zoals: als dat (technisch) niet 
gemaakt was konden we niet ••••• (natuurkund!gs). 
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Opzich maakt de natuurkunde niets, tastbare dingen zijn meestal 
door een technicus ontworpen en gemaakt. Eigenschappen van 
materialen is natuurkundig, maar de vorm ervan veranderen is 
technisch. 

N3 relatie tussen overige natuurwetenschappen en techniek 
Dit !tem heeft berekking op de relatie tussen techniek en natuur
wetenschappen met uitzondering van natuurkunde. Binnen dit item wordt 
geen verschil gemaakt tussen wie wie beinvloedt. Als de be!nvloeding 
betrekking heeft op een bepaalde discipline wordt in de sub-items 
geturfd. 

N3a scheikunde 
Beinvloed!ng tussen scheikunde en techniek. Denk aan problemen 
van het milieu die de techniek via de scheikunde oplost. 

N3b biologie 
Beinvloeding tussen biologie en techniek. In de argrarische sfeer 
zijn veel voorbeelden te vinden. 

N3c andere 
In dit item wordt het begrip natuurwetenschappen uitgebreid tot 
exacte vakken zodat ook wiskunde, informatica en logica er onder 
vallen. 
Economie, aarderijkskunde, talen en maatschappijleer zijn vakken 
die niet onder dit sub-item vallen, maar wel een rol binnen groep 
S kunnen spelen. 

S Relatie tussen de techniek en de samenleving 

De techniek en de samenleving heinvloeden elkaar. Dit is echter maar 
een aspect. Leerlingen leven in onze maatschappij, een maatschappij 
waarin techniek een belangrijke rol speelt. Als mondig lid van deze 
maatschappij is het vormen van een gefundeerde mening over techniek 
en aspecten van de techniek dus van belang en valt ook onder dit 
kenmerk. 
Voor sommige leerlingen zal techniek een belangrijke rol gaan 
in hun beroepsleven. Technische beroeps-informatie heeft 
betrekking op techniek en samenleving. 

Sl beinvloeding van de techniek op de samenleving 

spelen 
dus ook 

Dit komt tot uiting doordat de oorzaak van een verandering (op een 
facet) in de samenleving in de techniek ligt. Bijvoorbeeld door 
technische toepassingen in het fabrikage-proces van veel goederen is 
de productivieteit erg gestegen. Dit heeft economische gevolgen maar 
ook heeft de mens meer vrije tijd gekregen w.at van invloed is op de 
samenlevingsvormen. 
Als in algemene zin over deze be!nvloeding wordt gesproken zonder in 
te gaan op facetten (hoe, waarom, gevolg) van deze beinvloeding wordt 
bij het hoofd-item gescoord. De sub-items bevatten de facetten (het 
terein) waarop beinvloeding kan plaats vinden. Als over invloeden van 
techniek op de politiek wordt gesproken hetzij in algemene hetzij met 
concrete voorbeelden dan wordt alleen bij het sub-item politiek 
gescoord (dus Sld). 
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Sla dagelijs leven 
Onder dagelijks leven wordt bij het gebruik van het NeT KOS 
verstaan: 
het gezinsleven (er komen steeds meer technische producten in 
huis); 
vrijetijdsbesteding (denk aan opkomst computer-clubs, interieur 
verandering van disco's); 
schoolleven (verandering van vakken en de inhoud ervan). 
Het dagelijks leven is voor elk kind zelf weer verschillend. Voor 
de een hoort bijvoorbeeld een computer tot zijn dagelijksleven 
omdat hij er zelf een heeft en er veel mee speelt, voor een ander 
niet. Om bij dag el ij ks leven te scoren moet het duid el ijk zijn 
dat minimaal een leerling (die aktief betrokken is bij de les) 
dit aan de "lijve" heeft ervaren. Iets uit de krant weten of 
gelezen hebben valt niet onder het dagelijks leven maar onder 
bijvoorbeeld samenlevingsvormen. 
Dagelijks leven is te herkennen door: het er regelmatig mee 
omgaan, het regelmatig tegenkomen. 

Slb samenlevinsvormen 
Zeer ruim gezegd zijn samenlevingsvormen hoe mensen met elkaar 
omgaan, zowel in het gezin, als in familie verband, als in het 
algemeen. Als de invloed op het dagelijks leven algemener wordt 
gemaakt kom je bij de samenlevingsvormen. Het heeft niet alleen 
invloed bij jouw thu:!.s maar ook bij veel andere mensen (ook die 
je niet kent). Wat voor de ene leerling technische invloed op het 
dagelijks leven is, kan voor een andere invloed op samenlevings
vormen zijn. Ook :!.nvloeden uit het verleden horen bij Slb thuis. 
B:ijvoorbeeld: vroeger werd met het hele gezin naar de radio 
geluisterd, nu is dat door de TV niet meer zo. 
Ook het kontakt tussen mensen verandert ten gevolge van de 
techniek. Voor de telefoon moesten de mensen of schrijven of naar 
elkaar toe gaan (als de afstand niet te groot was). Nu kunnen ze 
bellen en ook veel makkelijker grotere afstanden afleggen. Ook 
een discussie over de stelling "techrliek maakt mensen eenzaam" 
behoort tot samenlevingsvormen. 

S lc economie 
De economische groe:!. sinds de industriële revolutie is voor een 
deel het gevolg van technische ontwikkelingen. Ie denken valt aan 
mechan!sat:!.e, industrialisatie, automatisering. Zonder de 
techniek kunnen dit soort processen zich in het bedrijfsleven 
niet afspelen. Geld en dus financiën is binnen dit item ook een 
deel van de economie. Het financi~le verkeer is ten gevloge van 
de techniek ook sterk veranderd. Techniek heeft de giro mogelijk 
gemaakt en sinds kort is in Nederland de mogelijkheid om geld op 
te menen, benzine te betalen met alleen een giropasje. 
Opgelet moet worden dat alleen gescoord wordt als de techniek de 
economie beinvloedt en niet als de economie een beroep doet op de 
techniek. Bijvoorbeeld: de techniek maakt automatisering mogelijk 
en heeft zo de economie beinvloed. Automatisering is nu door het 
bed rijfsleven geaccepteerd en nu vraagt het bed rijfsleven aan de 
tec~~iek om ook andere dingen te automatiseren en bestaande 
automatiseringen te verfijnen. Bij dit aspect moet bij S2 
gescoord worden. 
B:!.jvoorbeeld: winkel-beveiliging met poortjes is een beinvloeding 
van de economie op de techniek. 
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Sld politiek 
Zeer veel dingen kunnen onder politiek geschoven worden. Binnen 
dit item wordt politiek beperkt tot hetgeen gebeurt in de 
gemeente-raad, provincie, 2e kamer, regering en wereld-politiek 
tussen landen. Pressie- en aktie-groepen vallen er alleen onder 
zolang ze zich richten op bovenstaande "instanties". 
Een voorbeeld is de kernbewapening. Omdat de techniek 
de atoombom mogelijk maakte is dit onderwerp ook in 
gekomen, en nu weer zeer actueel. 

rond 1943 
de politiek 

Sinds de techniek verschillende mediavormen (radio, TV) heeft 
ontwikkeld is er media-politiek 
SDI valt niet onder dit item omdat hier de politiek het voortouw 
neemt en zo de techniek en technische inspanningen beinvloedt. 

Sle andere 
De samenleving kent meer facetten zoals onderwijs (nieuwe 
vakken), landbouw, geneeskunde, taal (woorden die in eerste 
instant~e door technici zijn gebruikt om te kunnen comm~~iceren 

zijn veralgemeniseerd tot dagelijkse taal), kunst en cultuur 
(denk aan popmuziek, muziek theater, video-kunst) Als over 
technische invloed op een van deze facetten wordt ingegaan dan 
wordt dit hier gescoord. 

S2 be!nvloeding van de samenleving op de techniek 
Zoals al bij Sl aangehaald beinvloedt de samenleving ook de techniek. 
De vraag wat zullen we gaan ontwerpen kan voort komen uit de 
samenleving. <X>k kan de samenleving aan reeds bestaande tech.~ische 

zaken nieuwe eisen stellen waardoor deze verbetert moeten worden. <X>k 
oude apperatuur afstoten of vervangen door iets nieuws. 
Het hoofd-item is wederom bedoeld voor algemene aandacht voor de 
beinvloed!ng. Wordt er op specifieke voorbeelden van deze 
beinvloeding ingegaan dan leidt dit of tot nieuwe apparaten, 
machines, gereedschappen, enzovoort (S2a) of tot verbetering er van 
( s 2b). 

S2a nieuwe apparaten 
Gescoord wordt als de drijfveer voor nieuwe apparaten uit de 
samenleving komt. Dit onafhankelijk van het facet van de 
samenleving van waaruit deze drijfveer komt. 
Tot nieuwe apparaten moet gerekend worden: ontzwavelings 
apparatuur voor rookgassen, de vervanging van film door video, 
digitale horloge, verkeersbegeleidings-regelingen en stoplicht
regelingen. 

S2b verbeteringen 
Een drijfveer uit de samenleving kan verbeteringen aan technische 
apparatuur tot gevolg hebben. Komt dit ter sprake dan word op dit 
sub-item gescoord. 
Onder verbeteringen vallen: auto-motoren voor loodvrije benz~ne, 

gebruikers-vriendelijke computer-software. Ook verbeteringen als 
gevolg van nieuwe eisen zoals bijvoorbeeld sinds Tj ernabiel aan 
kerncentrales. 

De laatste twee sub-items hebben betrekking op het facet van de 
samenleving van waaruit de drijfveer komt om nieuwe technische 
apparaten te ontwikkelen of te verbeteren. Als expliciet op deze 
facetten als drijfveer wordt ingegaan wordt gescoord •. 
S2c economie 
S2d politiek 
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S3 men!ngsvorm!ng 
Ondanks dat ~j in een technische maatschappij leven is techniek niet 
iets heiligs. Er is, en zal altijd blijven, een discussie over het 
nut, het belang van de techniek. Techniek heeft positieve en 
negatieve invloeden op de samenleving en die zijn zelfs niet 
zwart/~t af te schilderen. Wau de een positief vindt, vindt de ander 
negatief. Denk aan elektriciteits-opwekking met kern-energie. Dit 
komt omdat het onderwerp van verschillende kanten belicht kan worden. 
In het hoofd-item wordt gescoord als er een waarde-oordeel over de 
techniek of een technisch product wordt gegeven zonder dat er 
duidelijk argumenten op tafel komen, of dat er over het waarde
oordeel wordt gediscuseerd. Of het waarde-oordeel volgens de 
observator positief of negatief is, is niet van belang. 
Voorbeelden zijn: 
het is goed voor de mensen; 
door ••••••• !s de maatschappij op een hoger niveau komen staan; 
aan ••••••• heb je niets. 
Wordt op een waarde-oordeel of over een mening ten opzichte van de 
techniek dieper ingegaan dan wordt gescoord bij de sub-items. 
Het :.s pas mogelijk om over iets een mening te geven als er kennis 
over dat onderwerp (hoe weinig of oppervlakkig de kennis is doet niet 
ter zake) aanwez:!.g is. 

S3a informat:!.e 
Op d !'! sub-item wordt gescoord als bij een "discussie" waarde
oordeel vrije informat:!.e ter sprake komt. In de lespakketten zit 
op zich al een hoop informatie waarbij bij behandeling van 
paragraaf 5 geput kan worden. Er wordt echter pas gescoord als er 
bij de behandeling van paragraaf 5 expliciet op wordt terug
gekomen of naar verwezen wordt. Ook kan nieuwe informatie 
ingebracht worden. 

S3b oordeelvorming 
Op oordeelvorming wordt gescoord als een mening beargumenteerd 
wordt gegeven of als argumenten naast elkaar worden gezet. Of 
meningen bij leerlingen echt gevormd worden of veranderen is niet 
via dit observatie systeem te meten. Binnen di~ item gaat het 
over het praten over een mening en het beargumenteren. 

S4 beroepen 
Veel beroepen in onze maatschappij zijn aan te duiden als technische 
beroepen. Binnen de N&T-lessen is het de bedoeling dat ook iets aan 
beroepsvoorlichting wordt gedaan. Zodra een technisch beroep ter 
sprake komt wordt op dit item gescoord. Wordt een technisch beroep 
genoemd zonder dat er in de les aandacht wordt besteed aan wat het 
beroep inhoudt of hoe je het kunt worden, dan wordt op het hoofd-item 
gescoord. 
Bij voorbeeld : 
vraag maar aan de dekaan welke opleidingen er zijn voor auto-monteur; 
dan gaat het ontwerp naar de tekenkamer waar de tekenaar het verder 
uitwerkt (noemen van een beroep zonder op inhoud of opleiding !n te 
gaan). 
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S4a in houdelijk 
Bij inhoudelijk wordt gescoord als wordt ingegaan op wat een 
persoon met een technisch beroep nu eigenlijk doet en niet doet. 
Een loodgieter doet meer dan alleen repareren van een wastafel. 
In de bouw zijn het ook de loodgieters die de gehele 
waterleiding-installatie aanleggen. De loodgieter ontwerpt zelf 
niet de waterleiding-instalatie voor een huis. Rij krijgt de 
installatie op tekening aangeleverd. 

S4b opleiding 
Hier wordt gescoord als gemeld wordt welke opleiding je moet 
volgen om een technisch beroep te kunnen gaan uitvoeren. Als 
aandacht wordt besteed aan kennis die je voor een technisch 
beroep moet hebben zonder dat daar bij een opleiding wordt 
genoemd wordt ook bij opleidingen gescoord. 
Bijvoorbeeld: een computer programmeur moet niet alleen weten hoe 
een computer ongeveer werkt, maar zal ook meer dan een 
computertaal moeten kennen. 
Niet alleen scholen als MTS, HTS, HAS horen bij opleidingen maar 
ook bij- en omscholingscurcussen. 

SS zones 
Je kunt op verschillende manieren met techniek omgaan, zo als ook 
blijkt uit de opsplitsing in technische vaardigheden. Ook binnen 
technische beroepen ga je verschillend met techniek om. Denk 
bijvoorbeeld aan data-typiste, installatuer en architect. Dit omgaan 
met tec~~iek is in te delen in zones, namelijk: 

SSa buitenste 
de omgang met tec~~iek; 

SSb middelste 
de fabrikage, het maken; 

SSc binnenste 
het ontwerpen 
Als er aandacht wordt besteed aan dit verschil in omgaan met 
techniek (zones met elkaar vergelijken) dan wordt bij het hoofd
item gescoord. op de sub-items wordt pas gescoord als duidelijk 
wordt ingegaan op verschillen of als bijvoorbeeld tijdens 
practicum expliciet duidelijk wordt gemaakt in welke verhouding 
je dan met techniek bezig bent. 

D Dimensies van de techniek 

De dimensies van de techniek zijn ma•erie, energie en informatie. Als 
het gaat over concrete technische dingen heeft dit altijd met een of 
meer van deze dimensies te maken. Techniek heeft altijd te maken met 
vormverandering en/of plaatsverandering van een dimensie. 
Bij het lespakket "commu..~icatie" wordt bijvoorbeeld "gesproken 
informatie" omgezet in een elektrisch signaal (vormverandering van de 
dimensie informatie), en vervolgens via een kabel naar een andere 
stad over geseind (plaatsverandering van de dimensie informatie). 
Bij bespreking van een technisch apparaat of product heb je dus met 
een of meer dimensies te maken. Bijvoorbeeld bij de w.arm- water
voorziening is dit materie (water), energie (warmte) en als er ook 
een automatische temperatuurregeling aanwezig is speelt ook 
informatie een rol (bij welke temperatuur gebeurttwat?). 
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Bij bespreking van een technisch apparaat of product wordt op het 
hoofd-item gescoord. Er wordt pas op de sub-items gescoord als er 
expliciet aandacht besteed is aan vorm- of plaatsverandering. De code 
voor de drie dimensies zijn: 

Dl materie 
D2 energie 
D3 informatie 

Voor alle drie deze items is een zelfde sub-item verdeling: 
D.a vormverandering 
D.b plaatsverandering 

0 ontwerp-vaardigheid 

03 I wat ~1 je 
ontwerpen 

----<------

04 mogelijke 
oploss:!.ngen 
bedenken 

t 
e 
r 
u 

----<----- g 

lproeven\-->-,keuze van een\ 
doen OS oploss:!.ng 

08 k 
0 

p 
p 
e 
1 

n 

Binnen deze groep vallen twee 
zaken, namelijk het belang van 
ontwerpen in de techniek en het 
ontwerpproces op zich zelf. Dit 
proces neemt een belangrijke 
plaats in in de N&T-lespakketten 
Daarom is dit proces opgedeeld in 
zes hoofd-items zoals in neven
staande figuur is aangegeven. 

01 plaats van ontwerpen in de 
techniek 
Als :!.n algemene zin wordt inge
gaan op het ontwerpen in relatie 
tot de techniek wordt op dit 
hoofd-item gescoord. 
Het spreken over de plaats in de 
de techniek komt tot uiting in 
zinnen als: 
in de techniek is ontwerpen 
belang rijk; 
alle technische apparaten zijn 

06 uitwerken 
en maken 

g ontworpen; 

07 gebruiken 
en nagaan of 
de oplossing 
voldoet 

Het stroomdiagram van het ontwerp
proces, met daar :!.n aangegeven de 
hoofd-items van groep 0. 

James Watt heeft de stoommachine 
ontworpen. 

02 het ontwerpproces 
D!t item is er voor als er in 
het algemeen over heu ontwerp
proces wordt gesproken. Als (nog) 
niet op de stappen binnen dit 
proces wordt ingegaan. 
Bij voorbeeld : 
ontwerpen gaat via een bepaalde 
methode; 
je moet weten welke stappen er 
gedaan moeten worden bij het 
ontwerpen van !ets. 
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03 probleemstelling 
Op d!t hoofd-item wordt gescoord als in het algemeen over de eerste 
stap in het ontwerpproces wordt gesproken. Dus zonder dat er een 
concreet voorbeeld wordt bijgehaald. Bijvoorbeeld: als je iets wilt 
ontwerpen is het nodig dat je eerst na gaat wat je wilt hebben, aan 
welke eisen en voorwaarden het moet voldoen. 
Wordt bovenstaande behandeld aan de hand van een voorbeeld dan wordt 
gescoord op de sub-items. 

03a vaststellen van het probleem 
Gescoord wordt als gesproken wordt over de "algemene" 
omschrijving van wat je wtlt ontwerpen. Bijvoorbeeld: 
een apparaat waarmee ik berichten kan overbrengen van A naar B; 
een apparaat dat mij warmwater levert. 
Als ingegaan wordt op concrete eisen en voorwaarden voor hetgeen 
je wtlt ontwerpen wordt naar het volgende sub-item overgegaan. 

03b eisen en voorwaarden 
Aan de vraag "wat wil je ontwerpen?" is de vraag gekoppeld 
waaraan moet dat wat je gaat ontwerpen voldoen. Onder dit item 
valt het meer kwalitatief maken van hetgeen onder 03a is 
vastgesteld. Bijvoorbeeld: 
hoeveel warmwater w!l ik hebben en van welke temperatuur? 
De voorwaarden kunnen ook betrekking hebben op veiligheid en 
ergonomie. 

04 het bedenken van mogelijke oplossingen 
Op dit hoofd-item wordt gescoord als in het algemeen over de tweede 
stap in het ontwerpproces wordt gesproken. Bijvoorbeeld: 
met een oplossing ben je meestal niet tevreden. 
Als bovenstaande via een voorbeeld wordt behandeld dan wordt Op de 
sub-items gescoord. 

04a één oplossing 
In de les kan als een ontwerp-probleem is vastgesteld en er één 
oplossing op tafel komt, meteen doorgegaan worden met het 
uitwerken van deze oplossing. Dit kan zonder te kijken of er nog 
andere mogelijke oplossingen zijn. Gebeurt dit dan wordt 04a 
gescoord. 
Bij het doorlopen van het ontwerpproces in de klas aan de hand 
van een voorbeeld wordt altijd op 04a of 04b (meer oplossingen) 
gescoord. Bij de eerste oplossing moet niet meteen 04a gescoord 
worden. Dit gebeurt pas als er niet verder naar oplossingen wordt 
gezocht. 

04b meer oplossingen 
In dit sub-item is kreativiteit belangrijk. Bij dit item wordt 
gescoord als bij een concreet (voorbeeld) ontwerp meerdere 
oplossingen voor een probleem worden gezocht. Dit is te herkennen 
door de volgende vragen: 
kan het ook anders? 
wie weet een andere mogel!jkheid? 
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OS evaluat!.e en keuze 
Dit item bevat de blokken "proeven doen" en "keuze van een 
oplossing". Ook hier geldt dat op het hoofd-item wordt gescoord als 
er in het algemeen over deze stappen van het ontwerpproces wordt 
gesproken terw!jl er bij een concreet voorbeeld wordt gescoord op de 
sub-items. 
Algemeen kunnen deze stappen aan de orde komen door: 
van de oplossingen die verzonnen zijn moet er een gekozen worden. Om 
oplossingen te vergel ij ken hebben we gegevens nodig. Die kunnen we 
krijgen door proeven te doen; 
door van de oplossingen een model te maken kunnen we ze vergelijken; 
elke oplossing moet getoest worden aan de eisen en voorwaarden. Dit 
kan gebeuren via proeven. 

OSa proeven 
In het ontwerpproces kunnen proeven gedaan worden om 
verschillende redenen. Bijvoorbeeld: 
toetsen of de oplossing voldoet; 
toetsen aan eisen en voorwaarden; 
om vergelijking met andere oplossingen mogelijk te maken. 
Bij deze proeven kan gebruik worden gemaakt van een model. 
Als binnen het kader van het ontwerpproces een proef in de les 
wordt gedaan wordt gescoord. Als een proef wordt uitgevoerd om 
meer inz!.cht te krijgen in een natuurkQ,dig verschijnsel wordt 
bij dit item niet gescoord. 
Bij de uitvoering van de proef komen ook andere kenmerken 
betreffende N&T aan de orde, zoals: het gebruik van 
meet!.nstrumenten, de materiaal keuze, enzovoort. Handelingen die 
hier betrekking op hebben worden in groep P gescoord. Dus na 
score op OSa volgen meestal scores in groep P (praktisch
technische vaardigheden). 
Ook als maar een oplossing is bedacht, kunnen er proeven gedaan 
worden. 

OSb beoordelen en keuze 
In het ontwerpproces moeten keuzen gemaakt worden. Om te kunnen 
kiezen zullen twee of meer alternatieven beoordeeld moeten 
worden. Vind een vergelijking van alternatieven plaats, dan wordt 
hier gescoord (ook al leidttdit niet meteen tot een keuze). 
Het gaat in dit item over vergelijken en kiezen van verschillende 
oplossingen voor het te ontwerpen produkt. Bijvoorbeeld: de keuze 
tussen een boiler of geiser. Ook het accepteren van beide ideeën 
maar elk met een andere doelstelling 
Bijvoorbeeld: de geiser voor douces maar een boiler voor een bad. 
Dit is ook een keuze waarbij een beoordeling is vooraf gegaan. 

06 uitwerking 
Dit item handelt over het blok "uitwerken en maken". Bij een algemene 
bespreking en bij specifieke voorbeelden wordt bij dit onderwerp op 
06 gescoord. De aktiviteiten die bij het concrete geval onder dit 
item vallen (het uitwerken en maken) vallen onder de technisch
praktische vaardigheden (groep P) en worden dan verder ook daar 
gescoord. Ook het maken van een tekening van het ontwerp valt onder 
groep P. Bij het bespreken van he1l ontwerpproces in paragrafen 2, 3,4 
en 6 zal deze stap zelden in zijn geheel worden uitgevoerd. Daarom is 
ook geen opsplitsing naar sub-items gemaakt. 
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07 het gebruiken en nagaan of de oploss~ng voldoet 
Om een gelijkluidende reden als bij item 06 wordt dit item ook niet 
op gesplitst. Gescoord wordt als, het gebruiken van een oplossing en 
het nagaan of de oplossing voldoet te sprake komt. Dit mag in 
algemene z~n of via een voorbeeld gebeuren. 

08 terugkoppeling 
Op het hoofd-item wordt gescoord bij een algemene bespreking van het 
terug stappen in het ontwerpproces. In de sub-items voor een 
specifiek voorbeeld. Ook het facet dat het ontwerpproces eigenlijk 
nooit eindigt valt hier onder. Door nieuwe technische mogelijkheden 
of door nieuwe eisen van uit de maatschappij kunnen bepaalde 
ontwerpen zelfs na jaren te zijn gebruikt als nog via de 
terugkoppeling veranderen. Denk bijvoorbeeld aan de eerste en de 
huidige telefoon. Ook de tijdsvertraagde terugkoppeling valt onder 
i tem OB. 
Er zijn in de praktijk twee mogelijkheden: of de oploss~ng wordt 
verbeterd, of er wordt naar een (totaal) andere oplossing gekeken. 
Wordt bij een voorbeeld teruggekoppeld dan vindt een van deze twee 
plaats. De reden om te beslissen te verbeteren of opnieuw te beginnen 
zit niet in dit item opgesloten. De sub-items zijn: 

OBa andere oploss~ng 
08b verbeteren van de oploss~ng 

P praktisch-technische vaardigheden 

Onder praktisch-tech.'1ische vaardigheden wordt 
het omgaan met machines, gereedschappen, maar 
materiaalkennis vallen er onder. Het hanteren 
de kennis over deze instrumenten wordt onder 
vaardigheden gerekend. 

P 1 kennis 

niet alleen verstaan 
ook gereedschapsleer en 
van meetinstrumenten en 
de praktisch-technische 

Het eerste hoofd-item van deze groep heeft betrekking op kennis 
betreffende materialen, meetinstrumenten en gereedschappen. Het heeft 
dus te maken met "hoofd-arbeid" om te kunnen komen tot "hand-arbeid". 
Om het simpel te zeggen, zelfs om een spijker in een stuk hout te 
slaan moet je eerst nadenken. Het waarover je nadenkt hoort thuis in 
dit item. 
Op het hoofd-item wordt gescoord als in algemene zin over dit aspect 
wordt gesproken. Bijvoorbeeld: 
als je iets wilt maken zul je je af moeten vragen waarvan wil ik het 
maken (materiaal) en hoe wil ik het maken (gereedschap). 
Wordt expliciet bij een voorbeeld over de keuze op grond van 
bijvoorbeeld de eigenschappen gesproken dan wordt bij de sub-items 
gescoord. 

Pla eigenschappen van materialen 
De e:!.genschappen worden vrij ruim genomen. Niet alleen fysische 
eigenschappen zoals elektrische gele:!.ding, treksterkte, 
uitzettingscoëff:!.c:!.ent vallen er onder, maar ook kleur van 
materialen, makkelijk te bewerken, enzovoort. 
Ook het herkennen van materialen valt onder dit item. 
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Plb keuze va!l materiale!t 
Bij de meeste technische ontwerpe!t komt altijd de vraag naar 
voren waarvan ik iets ga maken. Deze keuze ka!t worden bepaald 
door fys:!.sche e:!.genschappen maar ook door esthetische. 
Aan de hand van eisen en voorwaarden is er meestal nog ee!l keuze 
tusse!l e!tkele materiale!t mogelijk. 
Als de materiaal-keuze aan de hand van een of meer argumenten 
wordt genomen dan wordt op dit sub-item gescoord. 

Plc mete!l 
Onder dit sub-item valt: 
1) meetfout-analyse, hoe nauwkeurig kan ik met een meetinstrument 

meten en hoe zet een meetfout zich door bij bewerkingen met 
deze meetgegevens; 

2) de theorie over het aflezen van meetinstrumenten, zoals de 
parralax, de nonius op de schuifmaat, enzovoort; 

3) hoe werke!l meetinstrumenten? 
Zodra op een va!l deze drie punten wordt ingegaan wordt bij Plc 
geturfd. 

P!d doel gereedschap 
O!lder gereedschap wordt in dit kader ook ee!lvoud!ge machines 
zoals ee!l boormachine gerekend. Onder dit sub-item wordt meer 
verstaa!l da!t allee!l bijvoorbeeld het doel van ee!l zaag is zage!l. 
Bij gereedschappen z!tte!l ook aspecten als waarom z:!.et het er zo 
uit, waarom va!l hetzelde gereedschap verschillende uitvoeringe!l 
zijn (denk aa!l zage!l, schroevedraaiers) en hoe moet ik met 
gereedschap omgaa!t? 
De gereedschapsleer, met uitzondering va!l het omgaan, 
behoortto!tder d:!.t sub-item (omgaa!l valt onder Ple en P3). Ook het 
i!tgaa!l op de vraag waarom gereedschap van een bepaald materiaal 
is gemaakt valt O!tder dit sub-item. Bijvoorbeeld: ee!l timmermans
hamer, een tenthamer en een klinkhamer z:!.jn hamers maar wel va!l 
verschille!td materiaal gemaakt. 
Ook onderhoud van gereed schap valt onder dit sub-item. 
B!jvoorbeeld: het slijpen va!l boortjes, het zetten van een zaag. 

Ple omgang gereedschap 
D!t item heeft betrekking op hoe je met gereedschap omgaat. 
Bij voorbeeld: 
het ha!tteren va!l een hamer; 
het kiezen van de juiste schroevedraaier (afha!tkelijk van de kop 
van de se hroef); 
het verschil in heen- en teruggaande zaagbeweging. 

P2 manueel praktisch-techaische vaardigheden 
Onder dit item vallen alle handelingen met materialen, gereedschappen 
en machines. Lengte-meetinstrumenten hanteren met als doel het 
aftekenen van een stuk materiaal om het daarna af te zagen valt ook 
onder dit item, omdat het doel van het mete!l niet is meetgegevens te 
verzamelen om daaruit iets te concluderen of af te leiden. 
tn het hoofd-item zelf wordt niet gescoord. Binnen dit item wordt er 
altijd iets gedaan. Deze aktie valt dan onder een van de sub-items. 
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P2a uitleg door de docent 

P2b 

P2c 

P2d 

Om iets te maken is er altijd een instructie nodig van wat er 
moet gebeuren. Als dit mondeling gebeurt wordt gescoord. 
Bij voorbeeld: 
we gaan nu zelf de fluit maken. Het materiaal daarvoor vindt je 
daar en daar; 
je mag gebruik maken van 
Als de docent zelf een 
gescoord, maar als 
voor de uitleg en bij 
aktie van de docent 

hij 
P2b 

dat gereedschap. 
handeling voor 

eerst uitlegt wat 
voor de a kt ie • 

doet wordt bij P2b 
hij gaat doen bij P 2a 

Gescoord wordt wanneer de docent zelf handelingen binnen de 
manueel praktisch-technische vaardigheden uitvoert. Dtt kan als 
voorbeeld of bij demonstratieproeven zijn. 
aktie van leerlingen 
Als één of meerdere leerlingen zelf handelend bez!g zijn met 
materiaal, gereedschap of machine, wordt gescoord. 
handleiding 
Instruc ties voor werkzaamheden kunnen ook schriftelijk gegeven 
worden. Wanneer een leerling gebruik maakt van deze schriftelijke 
instructies wordt gescoord. Chder dit sub-item vallen ook het 
gebruiken van (werk)tekeningen, gebruiksaanwijzingen van machines 
en apparaten. Ook het gebruik van tabellen-boekjes valt onder dit 
sub-item. 

P2e gereedschapgebruik (+,x,-) 
Bij akties van docent en leerling wordt gereedschap gebruikt. 
Wordt dit gereedschap op de juiste wijze gebruikt dan wordt bij 
P2e een x gescoord. 
Bij elk gereedschapgebruik dat niet op de juiste wijze wordt 
toegepast wordt bij P2e een- gescoord. Bijvoorbeeld: 
een hamer te dich bij de kop vastpakken; 
een te kleine schroevendraaier gebruiken; 
het niet inklemmen van een werkstuk bij het boren. 
Wordt een leerling op verkeerd gebruik geatt~ndeerd door de 
docent en volgt hij deze attentie op dan wordt van de min (-) een 
plus (+) gemaakt. Wordt de attentie niet opgevolgd dan wordt 
boven de - een + gezet op de turfkaart. 
Op dit sub-item kan in de observatie periode meerdere malen 
gescoord worden. Een x wordt slechts één maal gescoord. 

P3 meet-vaardigheden 
Dit item komt overeen met P2, alleen handelt het nu over meten en het 
gebruik van meetinstrumenten. 

P 3a ui t1 eg docent 
Zoals bij P2a. 

P3b aktie docent 
Zoals bij P2b. 

P3c aktie leerlingen 
Wordt bij een demonstratieproef een leerling gevraagd de meet
handelingen te doen, dan wordt ook gescoord. Het opbouwen van de 
meetopstelling en het noteren van meetgegevens door leerlingen 
valt ook onder P3c. Voor de rest is de scoringswijze gelijk aan 
die bij P2. 

P3d handleiding 
Score zoals bij P2d. 
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P3e meet~nstument gebru~k 
Het zelfde scoringssysteem als bij P2e. Voorbeelden van foutief 
meet~nstrument gebru~k zijn: . 
het scheef voor een ~jzer-instrument aflezen (paralax); 
het gebruik maken van een verkeerde schaal bij een AVO-meter (als 
de stroom I~ 0,95 A moet de schaal 0-1 A en n!et 0-10 A gebruikt 
worden); 
het niet waterpas zetten van een balans; 
het niet afregelen van een instrument. 

Het gebruiken van gereedschap bij het opstellen en instellen van 
meet~nstrumenten valt niet onder P2 maar onder P3. 

P4 ve~ligheids-attentie 
Veiligheideleer valt onder de gebruikevaardigheden G, toch (mag bij 
aktiviteiten) bij praktisch-technische vaardigheden het veiligheids
aspect niet uit het oog verloren worden. 

De aspecten van veiligheid zoals het hoe en waarom vallen 
item G3. Wordt bij bovenstaande akties hierop ingegaan dan 
ook bij G3 gescoord. Bij dit sub-item wordt alleen gescoord 
attentie op veiligheid (dus zonder uitleg). Voorbeelden: 
let op •••••• ; 
denk aan (een veilighe~ds-aspect); 
attenderen op waarschuwingen in de vorm van een symbool. 

G gebru~ksvaard~gheden 

onder 
wordt 
b~ 

Onder gebruikevaardigheden valt de omgang met en het gebru~k van 
tec~~!sche apparaten zoals audio-visuele apparatuur, de PC, fornuis, 
geiser, enzovoort. Daarnaast valen onder deze vaardigheden de 
ve~ligheidsleer, kleine reparaties en het onderhoud van apparatuur. 

G1 bediening 
Bedien~ng en omgang met technische apparaten is ook een onderdeel van 
de techniek. In de les kan aan het bedienen ook aandacht besteed 
worden. Dit kan door een concreet apparaat te bedienen, of door te 
praten over bed!eningsvoorschriften uit een handle~ding of gebruiks
aanwijzing. Ook kan in algemene zin het aspect dat bedien~ng en 
omgang met apparaten een onderdeel van de techniek is besproken 
worden. B~j het laatste wordt op het hoofd-item geturfd. 
Voorbeelden voor scores op het hoofd-item z~jn: 
het is nodig dat je leert om te gaan met een computer; 
bij een video zit een tijdklok zodat je kunt opnemen als je niet 
thuis bent. Bij elke fabrikant werkt deze ~er anders, je zult dus 
moeten leren hoe je het moet doen; 
bij de meeste apparaten zit een gebruiksaanwijzing variërend van een 
kaartje tot een boekwerk. Dat ~s niet voor niets, je zult ze moeten 
kunnen lezen. 
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Gla handeling 
Wanneer in de klas door docent en/of leerling een technisch 
apparaat wordt bediend wordt dit gescoord. Het bedienen van 
bijvoorbeeld een overhead-projector zonder dat er aandacht aan 
wordt besteedt dat dit ook een technisch apparaat is valt niet 
onder dit item. 
Als er aandacht wordt gegeven aan het facet dat een rekenmachine 
een tec~~isch apparaat is en meteen daarna wordt het gebruikt 
dan, wordt bij Gla geturfd. Wordt er mondeling uitgelegd hoe je 
bijvoorbeeld de standaard-deviatie op het rekenmachine uitrekent 
dan valt dat onder Glb. 

Glb handleiding en specificatie 
Bij de meeste apparaten zit een handleiding of gebruiks
aanwijzing. Wanneer hiermee concreet iets wordt gedaan dan wordt 
gescoord. Op scholen kan ook gebruik worden gemaakt van losse 
vellen practicum-instructie w.aarin iets over de bediening van een 
apparaat wordt verteld. Worden deze gebruikt dan wordt gescoord. 
Bij mondelinge bed!enings-instructies of de bij uitleg wan wat 
een apparaat allemaal kan, wordt gescoord. 

G2 veiligheid 
Zodra veiligheid(sleer) aan de orde komt hoort het thuis bij dit item 
(met uitzondering van P4). Als bijvoorbeeld bij het ontwerpen van 
iets ook over de veiligheidseisen wordt gesproken wordt d!t zowel bij 
03b als bij G2 geturfd. 
Bij het hoofd-item wordt gescoord als over veiligheid wordt gesproken 
zonder dat er dieper wordt ingegaan op de vragen als waarom en hoe. 
Een waarom-vraag leidt naar de theorie G2a en de hoe-vraag naar de 
praktijk G2b. 
Voorbeelden voor het hoofd-item: 
elektriciteit is gevaarlijk; 
je moet altijd opletten dat je geen elektrische schok krijgt; 
een zekering is er voor de veiligheid; 
een doodskop op de verpakking betekent giftig. 
Wordt bij practica aandacht besteedt aan veiligheidsregels dan wordt 
dit bij G2 gescoord. Ook de aandacht voor veiligheidsmaatregelen valt 
er onder, zoals bijvoorbeeld de douche boven de deur van een 
practicum-ruimte. 

G2a theorie 
Theorie handelt binnen dit sub-item over: 
het uitleggen van gevaren. Bijvoorbeeld: waarom moet ik een 
werkstuk inklemmen als ik boor; 
wat gebeurt er als er iets misgaat. Bijvoorbeeld: de gevolgen van 
een elektrischestroom door het lichaam bij verschillende 
stroomsterkte; 
hoe te handelen bij ongevallen (eventueel zeer simpele EHBO); 
de uitleg waarom bij concrete maatregelen het gevaar wordt terug 
gedrongen. 
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G2b praktijk 
Het praktijk-aem handelt over hoe je met betrekk~ng tot de 
veiligheid maatregelen neemt. Gescoord wordt als gepraat wordt 
over bijvoorbeeld de veiligheidsbril, beschermende kleding, 
zuurkast, bordje "gevaarlijk laser", enzovoort. Wordt ook 
i~egaan op de vraag; waarom deze hulpmiddelen werken dan wordt 
naast G2b ook bij G2a gescoord. 

G3 onderhoud en reparatie 
Bij het hoofd-item wordt gescoord als duidelijk wordt 
onderhoud en reparatie ook met techniek te maken hebben. 
aspecten van onderhoud en reparatie vallen onder het 
Bij voorbeeld: 

gemaakt dat 
<X>k algemene 
hoofd-item. 

het doel van onderhoud is er voor om te zorgen dat je apparaat langer 
meegaat; 
het regelmatig met behulp van een adeptor opladen van een batterij 
van een rekenmachine; 
het vernieuwen van onderdelen zoals 
Wordt er concreet ingegaan op hoe 
onderhouden, repareren of wordt dit 
de sub-items gescoord. Deze zijn: 

G3a onderhoud 
G3b reparatie 

de remblo kj es op een fiets. 
je een bepaald apparaat moet 

praktisch uitgevoerd dan wordt op 

De proef van een stekker aan een draad monteren valt onder het 
sub-item reparatie. 
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Bij lage 6 

CATEGOlUES FOR 

REVISED VERBAL INTERACTION CATEGORY SYSTEM - SCIENCE 

TEACHER TALK 

1. Gives information or opinion: 
Presents content or own ideas, explains, orients., asks rhetorica! questions. May be 
short statements or extended lecture. 

2. Givcs direction: 
Tells pupils to take specific actions, gives orders, commands. 

3. Asks question which is: 
(a) cognitive memory: calls for facts or other items of reealL Narrow questions 

which invol ve rote memory. 
(b) com·ergent: ca!ls for the analysis or integration of given or remembered data. 
(c) divergent: calls for answers which a_re creative and imaginative, which move 

into new directions. 
(d) evalu:ttive: calls formattersof judgment, value and choice. May be broad or 

narrow questións. 

4. Praises ideas, feeling or behavior using: 
(a) no reasons: ''good, '' 11right," and so on. 
(b) personal reasons: "I 1 ike that answer," "I am proud of you. 11 

(c) rational reasons: "Your work is good because you showed bow you arrived at the 
answers." "You are working quietly and, therefore, the rest of us can hear." 
"You are sharing your materials in a helptul way." 

5. Accepts ideas, fee! ing or behavior by reflecting: 
"It dissolves," clarifying "You're saying that sand might be harder than sugar," en
couraging "that's an idea," or summarizing "We've heard that there are five senses. 11 

6. Rejects ideas, behavior or feeling using: 
(a) no reasons: •·wrong, 11 "no, 11 

(b) personal reasons: "I don't like the way you are sitting. 11 11You are not doing what 
I said to, " 

(c) rational reasons: 11You are not sharing the materials well, and some people are not 
ha ving any turns. " "Th at is the wrong answer, because sugar is sweet, not sour. 11 
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PUPIL TALK 

7. Responds to teacher: 
(a) predictably: relatively short replies, usually in response to 3a or 3b. A wrong 

answer is still predictabie (2 and 2 is 5). 
(b) unpredictably: replies which call for thought, and usually follow 3c or 3d. 

8. Responds toanother pupil: 
replies occurring during conversation between pupils. 

9. Initiates talk to teacher: 
statements which pupils direct to teacher without solicitation. 

10. Initiates talk to another pupil: 
statements which pupils direct to another pupil, which have not been solicited. 

11. Talk bet\\'cen and among pupils while tbey use materials: 
teacher may not be talking 

::>THER 

12. Silence: 
pauses during a time of classroom conversation. 

13. Silence \\'hile pupils use materials. 

14. Confusion: 
considerable noise which disrupts plaMed activities. This ptay accompany other cate
gories or may totally preclude the use of other categories. 

uit: Simons & Boyer; Mirrors for behavior III. 
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Bij lage 8: ~f:!.nities van de NeT lOS-kategorieën 

1 De docent geef: informatie of opinie 
Voorbeelden zijn: 
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de docent legt uit wat de bedoeling van het lespakket en/of van 
een hoofdstuk is; 
de docent presenteert een bestaande theorie of een idee; 
de docent presenteert zijn eigen ideeën of mening voor zover het 
geen reactie is op gedrag van leerlingen; 
de docent stelt een rethorische vraag (deze valt niet onder 3) 
waarop hij meestal verder kan gaan zonder een antwoord te krijgen; 
de docent citeert uit het hoofd of via het lezen van een tekst; 
de docent geeft uitleg (is aan het doceren). 

2 De docent organiseert 
Dit organiseren kan rechtstreeks te maken hebben met de te 
behandelen stof als het manegement van de klas in het algemeen. 
Dik ka!l via opdrachten of commando's. Voorbeelden Z:.jn: 
stil te; 
hier is het te doen en niet bij je buren; 
lees jij nu verder; 
kom jij even voor het bord; 
komen jullie even helpen bij deze proef; 
blijf jij na de les maar even na; 
het huiswerk voor de vlgende les is •••••• 

3 De docent stelt vragen aan leerlingen 

herinnering 3a cognitieve 
<hder deze 
hebben op 
moeten dus 
Voorbeelden: 

kategorie vallen de kennisvragen welke betrekking 
het herinneren van feiten of definities. De feiten 

reeds in de voorgaande stof behandeld zijn. 

wie vond de telefoon uit? 
wat voor kleur heeft koper? 
wat is de eenheid van druk? 
wat is elektrisch vermogen? 
waar vind je in huis de kWh-meter? 

3b convergent 
Onder deze kategorie vallen begrips, toepassings en analyse 
vragen. Hier onder vallen: 
a met eigen woorden een beschrijving geven; 
b met eigen woorden de hoofdzaken aangeven; 
c vergelijken; 
d het toepassen van regels en tec~,ieken; 
e verbanden verklaren, door aangeven motieven en oorzaken (niet 

persoonlijke motieven, die vallen onder kategorie 3d); 
f gevolgtrekkingen maken, interpreteren of generaliseren op basis 

van bepaalde gegevens; 
g Ket zelf zoeken van argumenten voor algemene, bepaalde 

uitspraken. 
Voorbeelden Z:.j n: 
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a beschrijf met eigen woorden hoe een koffiezet-apparaat werkt? 
a hoe ziet een watertoren er uit? 
b wat zijn de hoofdzaken van deze paragraaf? 
b wat zijn volgens jou de belangrijkste stappen bij ontwerpen? 
c wat is heu verschil tussen een geiser en een boiler? 
c wat zijn de overeenkomsten tussen een akoestische en een 

elekrtische gitaar? 
d wat is de opwaartse kracht op een bal van 5 dm1 die je helemaal 

onder water houdt. (vragen naar uitkomsten van berekeningen.) 
e waarom moet je 's-winters waterleidingen leeg laten lopen? 
e bedenk waarom de zool van een strijkijzer van metaal is? 
f bedenk waarom de Fransen niet zoveel zin hebben in het 

ontzouten van de Rijn? 
f de schrijver van het lespakket vind niet elk elektisch apparaat 

voor iedereen even nuttig. Waaruit blijkt dit? 

3c divergent 
Dit zijn vragen die de kreativiteit of de fantasie van de 
leerlingen prikkelen. Hier onder vallen: voorspellingen doen, 
problemen oplossen, iets origineels bedenken en/ of ui tv oeren. 
Voorbeelden zijn: 
hoe kan je •••••• verbeteren? 
wat zal er gebeuren als •••••• ? 
hoe zou je dit oplossen (mogelijke oplossingen moeten niet al 
gegeven zijn)? 

3d evaluatie 
Evaluerende vragen hebben betrekking op: een meningsvraag, de 
houdbaarheid van bepaalde opvattingen beoordelen, de waarde van 
een oplossing van een probleem beoordelen en de kwaliteit van 
bepaalde dingen beoordelen. Voorbeelden zijn: 
wat vind je van elektronische muziek? 
denk je dat de tech.."liek de honger in de wereld kan oplossen? 
welke oplossing heeft jou voorkeur? 
welke krant heeft de beste wetenschappelijke bij lage? 

4 Docent prijst ideeën of het gedrag van leerlingen 

4a zonder reden 
De docent maakt duidelijk dat een antwoord, een idee of het gedrag 
van een of meerdere leerlingen goed is, zonder hierbij redenen toe 
te voegen van persoonlijke of rationele aard. Voorbeelden zijn: 
ja, herhalen van het antwoord, goed zo, oke. Hoewel het geen 
verbale aktiviteit is wordt ook het goedkeurend en aansporend 
knikken van de docent hier onder begrepen. 

4b persoonlijke reden 
De docent maakt duidelijk dat hij persoonlijk een antwoord, een 
idee of het gedrag van een of meerdere leerlingen goed vindt. Dit 
komt tot uiting in het gebruik van de woorden ik of mij. 
Voorbeelden zijn: 
ik vind dit antwoord goed; 
dat idee is mij uit het m:!.jn hart gegrepen; 
ik ben trots op zo een leerling; 
neem een voorbeeld aan N, zo zie ik het graag. 
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4c rat!onele redenen 
De docent maakt duid el ijk dat een antwoord, een idee of gedraging 
van een of meerdere leerlingen goed is door de "zakelijke" redenen 
er bij te vermelden. Voorbeelden z:!.jn: 
je ~rk is goed omdat je laat zien hoe je aan je antwoord komt; 
je uitleg is duidelijk zodat iedereen het kan volgen. 

5 De docent accepteert ideeën of gedragingen van leerlingen 

6 

Naast dat een antwoord, idee of gedraging goed is en dus geprezen 
wordt, kan het ook geaccepteerd worden. Onder accepteren wordt 
verstaan dat met het antwoord, idee of gedraging verder gegaan kan 
worden of dat duidelijk gemaakt wordt dat het een probleem oplost. 
Een antwoord, idee of gedraging kan rechtstreeks geaccepteerd 
worden, maar ook eerst geprezen worden voordat het geaccepteerd 
wordt. Ook samenvatten van antwoorden en ideeen van een of 
meerdere leerlingen om daaruit hetgeen te halen waar mee verder 
wordt gegaan valt onder deze kategorie. Voorbeelden: 
dit lost het probleem op; 
dit verklaart dus ••••••• ; 
dit idee moeten we even onthouden; 
met het idee van jou kunnen ~ het best verder gaan; 
we hebben nu gehoord dat er ••••• (samenvattend). 

De docent ~j st ideeën of gedrag af 
De sub-kategorieën zij hier op gel!j ke 
kategorie 4. Er wordt volstaan met het 

wijze ingedeeld als 
geven van voorbeelden. 

bij 

6a geen reden 
fout, nee, eruit, negatieve gebaren. 

6b persoonlijke reden 
je geeft geen antwoord op mijn vraag; 
je doet niet wat ik zeg; 
je gedrag stoort mij; 
ik vind dit een dom antwoord, denk alsjeblieft na. 

6c rarionele reden 
dit is een fout antwoord, ••••••• is niet ••••••• maar ••••••• ; 
hou je nou een rustig, door jouw gedrag ku.•men de anderen de les 
niet volgen; 
kijk nou eens goed in je boek en kom dan met wat beters. 

7 leerlingenreakties richting docent 
De leerling kan richting docent reageren doordat zij hiertoe 
persoonlijk is uitgenodigd of doordat in het algemeen een vraag 
aan de klas is gesteld. Voor een reaktie moet er sprake zijn 
geweest van een uitnodiging tot spreken van de leerling. Is die 
niet aanwezig maar reageren leerlingen toch in richting van de 
docent dan is sprake van leerlingeninitiatief. 
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7a voorspelbare leerlingenreakties richting docent 
Hier onder worde~ reakties op vrage~, vooral van het type 3a e~ 
3b, verstaan waarop een relatief kort antwoord van de leerli~g is 
te verwachten, zonder dat hij daarbij zijn kreativiteit of 
fa~tasie hoeft te gebruike~. Als leerlingen zo een a~twoord geven 
is d!t een voorspelbare reactie, ongeacht of het a~twoord goed of 
fout is. Bijvoorbeeld: 
docent: wat is de eenheid van energie? (kategorie 3a) 
leerling: dat is de watt. (kategorie 7 a) 
docent: Dit antwoord is fout, kijk maar op bladzijde S. (6c) 
Een voorspelbaar antwoord is ook een kort antwoord op een vraag 
die tot doel han om bijvoorbeeld een mening te geven. De vraag: 
"ben je het met Fanny eens?" kan de bedoeli~g hebben tevens de 
reden te geven waarom je het wel of niet met iemand ee~s bent. 
Bij voorbeeld: 
doce~t: ben je het met Fa~ny eens? (kategorie 3d) 
leerling: ja. (kategorie 7a) 
docent: kQ, je het ook uitleggen waarom je het met haar eens be~t? 
(kategorie 3d) 
de leerli~g steekt een heel verhaal af. (kategorie 7b) 

7b onvoorspelbare leerli~genreaktie richting doce~t 
Ee~ onvoorspelbaar a~twoord is ee~ uitgebreid antwoord waarbij 
fa~tasie of kreativiteit ~odig is of een meni~g, een opvatti~g of 
ee~ oordeel gegeve~ wordt. Over het algemeen zulle~ de 
o~voorspelbare leerli~ge~reakties volge~ op vragen va~ het type 3c 
en 3d. Als op een vraag waarop een voorspelbaar a~twoord wordt 
verwacht de leerling ee~ uitgebreid antwoord geeft door er van 
alles bij te hale~ wordt het een o~voorspelbaare leerli~greaktie. 

8 Een reaktie va~ de leerli~g op ee~ a~dere leerling 
Onder een reaktie va~ een leerling op een leerling wordt verstaa~ 

dat een leerling zonder tussenkomst va~ de docent op een a~twoord, 
idee of vraag van een a~dere leerling reageert. Zelf een vraag 
stelle~ valt ~iet onder deze kategorie. Het s~el achter elkaar 
beantwoorden va~ ee~ vraag van de docent door verschille~de 

leerlinge~ valt niet onder deze kategorie maar blijft thuis horen 
bij kategorie 7. Pas als een leerli~g duidelijk op een antwoord 
van een andere leerling door gaat valt het onder deze kategorie. 

9 Leerlingeninitiatief in de richting van de docent 
Bij leerlingeninitiatief in de richting van de docent is het van 
belang dat de leerling iets zegt in de richting van de docent, 
zonder dat hem een vraag is gesteld of op een andere manier het 
woord is gegeven. Deze i~itiatieven kun~en de vorm hebben va~ een 
vraag, een uitspraak of ee~ bewering. Bijvoorbeeld: 
meneer kunt u dat ~og eens uitlegge~? 
juf wat u ~u doet s~ap ik niet? 
maar meester dat en dat is toch ook goed. 
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10 Leerlingeninitiatief in de richting van een andere leerling 
Dit initiatief zal meestal de vorm van een vraag hebben in de 
richting van een andere leerling. Kapt de docent het initiatief af 
dan wordt het initiatief nemen wel genoteerd. 
Als een uitspraak of bewering van een leerling, uitgesproken na 
het aan het woord zijn van een andere leerling, niet als een 
reactie op die leerling is te scoren, maar wel in de richting van 
andere leerlingen is, dan moet die uitspraak of bewering als 
initiatief bij kattgorie 10 genoteerd worden. 

11 Praten tussen leerlingen terwijl ze gebruik maken van materialen 
Dit kan optreden bij het uitvoeren van een demostratieproef of 
leerlingenpractica. Ook bij opdrachten waarbij samengewerkt wordt 
praten leerlingen onderling. Onder materiaal moet verstaan worden 
naast meetinstrumenten en gereedschappen ook encylopedie, folders, 
tabellenboekje, enzovoort. 
Het huiswerk maken in de les met toestemming om met elkaar te 
overleggen valt ook onder deze kategorie. 
Zodra de docent iets zegt terwijl leerlingen praten bij materiaal 
gebruik wordt uit kategorie 11 gestapt. 

12 St !1 te 
Onder deze kategorie vallen alle stiltes tijdens de verbale 
interaktie zoals het stil vallen van een discussie, denkpauzes, 
verwerkingspauzes. Ook stilte tijdens het bordgebruik door de 
docent of tijdens een demonstratieproef die alleen door de docent 
wordt uitgevoerd valle:t onder deze kategorie. 

13 St!lte b!j materiaal gebruik door leerlingen 
D!t zijn st!ltes tijdens aktiviteiten zoals bij kategorie 11 zijn 
omschreven. Ook stiltes b!j het individueel maken van opdrachten 
en vrage:t valle:t hier onder. 

14 Verwarring 
Onder verwarri:tg wordt verstaa:t: 
geroezemoes dat geplande aktiviteiten verstoort; 
leerlingen die bij een discussie door elkaar praten; 
elk storend geluid (intern door bijvoorbeeld hrt onverstaanbaar 
zijn of extern door bijvoorbeeld een cwervliegend vliegtuig) 
waardoor de observator niet in staat is de lesobservatie te 
volgen. 

De m/ j-verfij ning 

Dit is ee:t 
ervan is 
j onge:ts en 

m me!sj es 

ui tb reiding 
om i:tz!cht 
meisjes bij 

van het oorspronkelijke systeem. het doel 
te krijgen of er verschil wordt gemaakt tussen 
de N&T-lesse:t. 

In het algemee:t wordt b!j een kategorie een m toegevoegd als de 
kategorie alleen betrekki:tg heeft op ee:t of meerdere me!sjes. 
B!j kategorieën 1 tot en met 3 als de docent initat!ef neemt tot 
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ee~ speciale persoon en die persoo~ is een meisje. De reden waarom 
de aa~dacht uitgaat ~aar ee~ meisje is niet va~ bela3g. Richt de 
docent het initiatief op ee~ groepje leerlingen en dit zijn alle~ 
meisjes da~ krijgt de kategorie ook de toevoeging m. 
B!j kategorieë~ 4 tot en met 6 als het antwoord, idee of gedrag 
va~ een meisje afkomstig is e~ de docent richt zich 
reaktie specifiek tot deze persoon. Wordt bijvoorbeeld de 
klas erop geattendeerd dat een antwoord van ee~ meisje 
fout was dan vindt geen toevoeging van een letter plaats. 

in zijn 
gehele 

goed of 

Bij kategorieën 7 tot en met 10 als de leerling die reageert of 
initiatief neemt een meisje is. Bij deze kategorieen vindt altijd 
een toevoeging van ee~ m of j plaats. 
Bij kategorieen 11 tot en met 14 wordt de mij-verfijning niet 
toegepast. 

j jongens 
Hetzelfde als m maar dan voor jo!lgens. 
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Bij lage 9 

Skorings blad NeT POS. 

Datum: Tijd: Code: -
•. Periode 1e minuut 

I I : ' ' ' I . i : ! I : : I : I ' j l ; 1-H I 

I I : 11 I i i I i : i 11 ! I lil ' 11 
D 15 ~o 'f'i to 

5e minuut 

I I : lillil ! I I lil I lil ! 1 I 
0 15 30 ~S' 6o 
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B:!.j lage 10 

Natuurkunde en Techniek Les Observatie Formulier (NeT LOF). 

Klas: ---- Code: ---- Datum: ----
Tijd: ___ _ 

Pakket: School: ----------------------- ------------------------
Behandelde stof: Par.: Proef: --------------

Blz. : Opgave: ---------------------
Opgegeven huiswerk; Bestuderen blz.: ---------------------------------

Opgaven nr.: 
Gebruikte onderwijsvormen: ------------------------------------------
Gebruikte observatie systemen: Observeerder: 
1e periode: 2e periode: 3e periode: ---- ----
4e periode: 5e periode: 6e periode: ---- ----
7e periode: Be periode: 9e periode: ---- -------
Leermiddelen: r~aterialen: 

Opmerkingen: 



Bijlage 11: NeT LOF inventaris lijsten 

Onderwijsvormen: 

Doe: 
Olg: 

Doceren, 
Onderwijs-leergesprek, 

Dem.Pr: Demonstratie proef, 

Leermiddelen: 

NeT Lespakket, 
NeT Docenten handleiding, 
Leerboek Natuurkunde (titel), 
Leerboek ander vak (vak,titel), 
Encyclopedie (titel), 
Krant (naam), 
Bladen, tijdschriften (naam) 

Pr: Prakticum, 
Zelf: Zelfstudie, 
Toets: Toets afnemen. 

Folders, brochure (naam), 
............. , 
Bord, 
Overhead, 
Dia 1 S, 

Film (titel), 

Materialen bij elektrisch apparaten in huis: 

Batterij, 
Lamp(je), 
Aansluitdraden, 
kWh-meter, \ 
Spanningsbron, 
Strijkijzer, 
Deurbel, 
Smeltveiligheid, 
Meterkast, 
Koffiezetmachine, 
Warmhoudplaatje, 
Schuifmaat, 
Schroevendraaier, 
r~es, 

Striptang, 
Kniptang, 
Koperdraad 0 0,3 mm, 
Koperdraad 0 0,5 mm, 
Konstantaandraad 0 0,3 mm, 

Lucifers, 
Krokedilleklemmen, 
Bekerglas, 
Thermometer, 
Roerstaaf, 
Gasbrander met 3-poot, 
100 ml kolf, 
Glazen buizen, 
Trechter, 
Rubbers lang, 
Statief met klemmen, 
Karton en elastiekje, 
Stekker met randaarde, 
Stekker zonder randaarde, 
3-aaderige snoer, 
2 aaderige snoer, 
Geïsoleerd koperdraad, 
••••••••••••• t 
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Materialen bij communicatie: 

Batterij, 
Schakelaar 
Lamplje), 
Lichtkasje, ., 

Spiegel, 
Glasplaat, 
Waterbak, 
Halfcilndrisch perspex, 
Aansluitdraden, 

Materialen bij water in huis: 

Gasbrander, 
3-poot mer gaasje, 
Statief met ~lemmen, 
Bekerglas, 
Trechter, 
Koffiefilter, 
Erlemyer, 
Emmer met maatverdeling, 
Thermometer, 
Waterpomptang, 
Tapkraan, 
Stortbak, 
Dompelaar, 
Kleurstof, 

Spanningsbron, 
Telefoon 

' 
Glasvezelkabel, 
Lenzen, 
Diafragma, 
Li ~ht -d~tel<tor, 
Luci ters, 
Koperdraad, 

Glazenpijp 0 5 mm, 
Glazenpijp 0 10 mm, 
Koperenpijp 0 5 mm, 
Slangen, 
T-stukje voor termometer, 
4 latten, 
Stuk plastik 2 bij 2 m, 
Lange plastik cilinder, 
Langwerpige bak, 
Kurjes, 
Conservenblik, 
Haute of piepschuim deksel, 
Verf, 
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Bijlage 12: Voorbeelden va~ frequentie-tabellen NeT KOS 
------------------- --- ---

Frequentietabel van ~IQsiotalen 
I<'Jos I< las KlaS ldcss jc.la S t..las klas 1../(J s /,las p..t.il pt.~k>i pakteet 

1 2. 3 't s ó .., 8 'j c w E 1Tvj 
' 

M1 Levensbeschouwing 
a Chnsteiiik 
b HumanistiSCh I 

M2 Menselijk handelen 1 1 1 

a Specifiek man 1 1 2 2 
0 Specifiek vrouw 1 1 "1 
c Specifiek mens 1 1 i 1 

M3 Historie 3 t 1 1 'r 2 I 6 
a Voorbeeld 4 3 2 9 I <3 

0 Historische 1 i 1n l 3 1 2 1 8 1 ':! 
c ~lot leven 

d Pijler overgang 
Nl Natuurkunde 

d Wetmatig 1<; ,~ tB u 10 " 12 'i 2.?- 61 26 31 118 

b Methode 1 't J 2 5 4 1 [] 1C. g g "2.8 
N2 Invloed N ~ T < 2 1 1 1 1 s 1 < [' 

a T beroep op N kenn1s '1 5 6 1 1 1 z 3 3 16 y 6 i :u 
b T oeroe~ op N methooe 1 1 1 

c N doet beroep op i 1 1 i 1 
N3 Over1ge ~ T -

a Schelkunde 

b BI o I OCJl e 
c Andere 3 1 3 1 'I 

Sl Be1nvloed1ng T op S z ~ <c I '1._ 
a Dage i iJks leven 2 " z 3 2 1 3 "t 6 11 t ~0 ~;r 

b Sameniev1ngs vormen 1 3 1 1 1 5 1 1 ' ~ 
c Economie < 1 f 1 3 1 1 s 
d Pol i tlek 2 1 2 1 .3 
e Andere 2 3 3 & {) 

S2 Be1nvloeding S op T 

a Nieuwe apparaten 
b Verbeteringen 1 ., 1 
c Economie 

., 1 1 1 < 
d Pol i tiek 1 1 1 

S3 Henings vormina 1 1 1 1 5 ~ 1 6' 9 
a Informatie 1 2 1 1 1 1 J .2. 2. jl 

b Oordeel vormina 1 1 't ~ ~ 6 
S4 Beroepen 1 1 1 1 2 

a lnhoudel ijk 
0 Opleidino 

S5 Zone's 
a Buitenste 1 1 1 
b Midden 
c Binnenste 

VI Materie ~ 1 t 10 1 3 10 1 1'1 
a Vorm verandering 1 1 1 1 1 1 3 
b Plaats veranderina 1 1 ~ t l 3 5 

Y2 Energie 1 1 1 1 1 6 3 z t 11 
a Vorm verandering 
b Plaats verandering 

Y3 Informatie 2. 2. 1 1 6 6 
a Vorm verander i nQ 1 2 3 3 

Plaats veranderino 1 1 ~ 
- - -2-

b 
l'l /1 .... ~..,. I • ") &: "..: - _l.c. Jo'"to ~{) 

.,..., 
? .- .. !'> ") ., .. r. ., .' Ar ? ~ Îl .41 / r- .'l ~ ') ., ., . 
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I< la!> toi-o/Pn vet> volg 

~los klcn klas I, los klas Ie las l<lo ~ ldol klos f).HcJ p.,~u p~H,.J 

1 ~ 3 '-1 5 6 7 8 9 c w E Tot 

01 Plaats 1n de T 2 1 3 3 
02 Ontwerp-proces 5 ~ ~ 1 1 ~ I 1o 'l 3 1S 
03 Probleemstelling lJ . 3 2. 1 1 ~ l 'I 13 ~ 6 ~~ 

a vast stei Jen 2.. I ~ 1 & t 
b E1sen+voorwaaroen 1 1 2. ~ 1 4t lt 1 9 

U4 Oplossingen 6 I( ~ I 1 1 3 1 s 13 ~ t 2.4t 

a Eén oplossing 1 1 ., 1 1 ~ 2 1 s 
b Meer oplossinoen 3 1 2. 1 t ~ 1 6 ~ 1 13 

05 Evaluatle+keuze t 1 3 2. 3 f , ll 3 2 re 
a Proeven 1 1 2 s < ~ "' 2 ~~ 6 H 
b Beoordelen+keuze 3 l 3 ~ < 4 2.. I e e '3 19 

06 U1twerk:nq 7 6 6 1 2. ~ 3 ~ f ~0 1 2 2.9 
07 Cebru 1 k <a " 't. 1 f IS" f 1 11 
OB Terugkoppe 11 ng 2 't 3 1 t 1 9 ~ 1 1.2 

a Andere oplossing 3 l t ~ 1 6 
b verbetere~ 1 3 " 1 2. l & 3 f 12 

P1 Kenn1s 1 I 1 I 2. 
a Eigenschap mater1aa! 3 1 1 t; 2. ~ 11 $ 6 16 lil 
b Keuze maten a a 1 1 1 l 1 t 5 1 " "1 I( 

c Meten 1 1 1 8 l 1 6 ~ 11 6 2.0 

d Doel gereedschap 2. 2 i ~ 

e Omgang gereedschaP 1 1 ; 1 
P2 Manueel 

a Ui ti eg docent 1 6 3 1 CJ : 10 

b Aktie docent 1 '-1 3 6 3 1 e 9 1 1Q 
c Aktie leer!Jnq s 1 s 1 6 
d Handleiding 1 1 1 
e Gereedschap gebruikt; :z. ' ~ 

' I I 

+/-/x UI 3 I ' "' I 5 

P3 Meetinstrument 

a Uitleg docent e 5 4 ~ (/ f 3 3 12 21 16 I;- r;}. 

b Aktie docent 10 6 6 6 6 9 3 t 1lt ~ól 11 16 61 
c Aktie leerling 5 2. 6 e ~ 3 lt 13 ltS 1 36' 
d Handleiding 1 3 1 ~ 3 2 ~ 

e Instrument gebruik ::: ' 3 I J .., 
1 t , 3 I 'f 

+/-/X IX 3 't "i 'J 3 ;) ,, IO 5 .!.6 

P4 Veiligheids attentie 1 1 1 1 1 1 '( 4 
G1 Bediening 8 3 lf 1 3 l.f 1 l .,~ ~ 't '2.~ 

a Aktie 1 1 1 1 3 1 ~ 

b Handleiding 1 1 3 1 ~ Lt 6 
G2 Vei I igheid 1 1 1 4 1 ~ 2 ç 

a Theorie 
.,_ 

~ ~ 

b Praktijk 

G3 Onderhoud+reparatie l 2 z 
a Onderhoud ~ 1 3 "S 

b Reoaratie ' 1 ~ 2. 

~&tad s.'ore .s H~ 1'2..3 Jo3 l.rB 12.'3 11 11 SCj 163 '13~ 2.61' 2.<.~ ~l) 
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Frequentietabel van Pa 1'<1 CJ ra" f - ~ o 6 n Ie.,... 

1 2 3 't 5 6 E .. Tot 

M1 Levensbeschouwing 

a Chnste.J iJk 

b HumanistiSCh 
M2 MenseliJk handelen 1 1 

a Specifiek man 1 1 2. 

0 Specifiek vrouw 1 1 

c Specifiek mens 1 t 

M3 Historie 1 2. 1 2 ~ 

a Voorbeeld 2. ~ 1 l 1 1 9 

0 Historische liJn 2.. 1 " 1 1 ~ 

c 1·1otleven 

d Pij I er overgang 
Nl Natuurkunde 

d lietmatig 16 1't 8 11 < 1JJ> 
b Methode 2. I s 1 t :z.e 

N2 Invloed N ~ T ~ 1 1 1 ._" 
d T beroer op N kennis <. 13 {) z 1 2.6 

b T beroe~ op N methoae 1 1 

c N doet beroep op i 1 1 
NJ Overige ~ T 

a Scheikunde 

b BIOlogie 

c Andere 2 2 "' S1 Beinvloeding T op S I ~ 1 't 
a Dage i !Jks leven 1G 6 ~ " 1 l 21 
b Sameniev1n_gs vonnen s I ' 1 
c Econorni e 3 < 5 
d Politiek J. I 3 
e Andere 3 1 1 4 ~ 

S2 aeinvloeding Sop T 

a Nieuwe apparaten 

b Verbeteringen 1 1 

c Economie 2 2 
d Politiek 1 1 

S3 Men i ngs vonn1 ng "1 3 ' f '3 

a InfonnatJe 2. .z. 1 2 "1 
b Oordeel vonning 2. 1 1 J 6 

S4 Seraepen 1 1 z 
a Inhoudelijk 
b Opleiding 

ss Zone·s 
a Buitenste 1 1 
b Midden 

c Binnenste 
Y1 Materie 10 3 1 '" a Vonn verandering 1 1 1 3 

b Plaats verandering 3 1 1 5 
Y2 Eneroie 8 3 ' 11 

a Vonn verandering ! 

b Plaats verandering I 

Y3 Infonnatie 1.. 1 .3 f-----' 6 
vonn verandering 

l.-- ~- ----
a 1 3 
b Plaats verander1no 1 ' l. 

~4nf:.ol pfoi'IC.<./fr') <3~ s-s ~~ l't t 1- 'I ! 2.2. 2. 
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Pa'"'J ,.., .. J.- !o /;Q lf',.. Vt"'"'!J 

1 2. 3 4 5 6 Ex Tol 
01 Plaats in de T 1 2 3 

02 Ontwerp-proces 9 ~ 1 3 I) 

03 Probleemsteil ing 13 3 1 1 'I 1 '3 
a Vast stel Jen 1 3 I 1 t 
b Elsen+voorwaaroen 1 lot 2 1 1 9 

04 Oplossingen I 3 t; 1 1 3 1 2.4( 
a Eén oplossing 2. < 1 S" 
0 Meer oplossingen ~ 2. 2 1.3 

05 Evaluatie+keuze 1 '3 3 t 3 ll' 
a Proeven 15 ~ ·~ b Beoordelen+keuze ll s 7. 19 

Oti UI twerk1no I 3 1o 1 1 '1 1 '~ 
07 Cebru 1 k 6 5 r 1 3 1 

,.,. 
08 Terugkoppe I 1 ng 1 5 2. 1 3 12. 

a Andere oplossing 1 "i 1 t 
0 Verbeteren 6 3 3 12. 

P1 K?nn1s 1 1 ~ 

a Eigenschap materiaal 1o 11 3 z 1 n 
b Keuze maten a a 1 1 '3 1 1 1.2. 
c Meten 11 1- 1 1 I 2.o 
d Doel gereedschap 1 1 '1 I 2.. 
e Omoano oereedschap 1 ' 1 

P2 Manueel 
a Uitleg docent 1 s " 10 
b Akt1e docent 3 1 , 1 18 
c Aktie leer! 1 ng :z. 3 1 6 
d Handleidino 1 1 

e Gereedschap gebruik~~ l. ~ 

• I 
+/-/x br I .. • s 

P3 Meetinstrument 
a. Uitleg docent 2.6 18 & 52. 
b AAtie docent 33 2.0 {} tl 
c AA tie leer! ino 16 1.3 7 36 
d Handleiding 3 l 2. "I 
e Instrument gebruik :~ ~ I ., 

' I a. ., 
+/-/x IX ,, 1 .i 2~ 

P4 Veiliqheids attentie 1 1 2 '1 
Gl Bedlening ó ~ /) 2. 21 

a Aktie 1 2. 1 " b Handleidinq 2. 3 1 6 
G2 Veiligheid l 2. 2. 5 

a Theorie 2. < 
b Praktijk 

G3 Onderhoud+reparatie 2. I z 
a Onderhoud 3 I 3 

b Reoaratle 4 2. 

to6C1a! s,ores 2'j t 31o"~ 133 tS ~0 41- 2.'7 i ~ 2.3 



136 

Bij lage 13: Voorbeelden van observatie-matrixen NeT lOS. 

------- --- ----------- --- ------------------- --- ----
Detail-observatie-matrix van klas 9 voor paragraaf 1. 

39i 1 {r1 ~ lt ~ "' l I 1 M 
J I 

10 35 3 f 1 1 1 
l M l 

:l 2 1 f 
1 : 

q~ 
l ' 

' 2 1~ 1 

~ ~ 1 

3 l 
11 

' " 1 
J 

ó 1 3 1 <. 
Clr4 

l 
l 1 1 

~ bM 
J 

~c 5 1 5 '1 '75 

cM l 3 
:J 

Cl "' J 

6 b H ' 

J 
2. 1 1 f 3 

c 11 1 
J 

411 l 1 s ~ 1 1 1 Yl 1 

1- J I ~ 3 1 5 1 11 

b M ' 1 1 3 s 
J 1 ~ 1 s 

8 M 1 ' J 

g " ID 6 1 3 2. ~ .z <J 

J 4 3 , 1 ~ Ij 

10 11 
.) 

11 z 1 

11 11 ] " I 2. 

13 ., ... 
1'1 s 4 2. ,.. 'J " J M 'J "' ~ 11'3 "J MJ 111~ ,.. ~ c ct h c. 
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1 l : .2.0 '" 12 1 5 '-1 <Y 5 [X 1 M I ~85 
3 

1 f. ( <a z 3 ~0 [X l M i 1 1 'r 92 
'l 1 l ! 1 IJ 

: 3 ~ 6 

Q.~ I r 
J 1 1 

' 2.a IS t 1 6J 

L ~ ,.y I~ 83 123 

3 J 
:( IQ 6 1 t 31 

c " 
1 2 33 

J 

'1 ' 1 '10 

ql4 ; 20 
:J 

1 t; 
1t7 ~ br1 

-· 

5 I . 

J 
1 11 't 2. 1 J 5 2. I .{ 133 

c" 3 136 
:J 

1 1 

CI.M 1 
J . 

i 

6 b H 21 
::J 

s 3 1 1 18' 

c " 1 2 1.0 
J 

ct" s ~S' El 1 2. 1 1û&> 
J~j' 

1 J ' 5 7 t 1 1 I;O 
1CJ3 

ti M I 2 'J 3 26 
~5 J l. '1 1 ·~ 

8 M 1 1 l.i [)( 1 J 2 1 3 

g " 1 l ~ 1 4't ~ 1 3 I ~3 ~ 13~ J 3 1 t 12 1 ~I 

10 ~ ~ .J 
11 1 ''1 't 15<' r5< u 
11 1 1 3 3 'tiJ 2 C>< D< ~" 
13 7- f C>< [><: 16 
tlf 3 1 7 x: >< .a .. ] " l "' 0 "l "l r13 ttJ fil1 I• i I•~ 13t2 

Cl .. C':. 4 b tc/3 
6 ' 8 Cj IO u 12. 13 l'i 
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Detail-observatie-matrix van klas 3 voor het gehele lespakket. 

~ 5 .1 1 10 ~ 1 s 1 I l 1 M l 
:J I 

I 

11 i' 2 i l il 1 

l M 1 1 
J 1 1 1 

Q.fti 1 
J 

1-

L "' " 3 
J " 3 1 lt> 

' " J 
1 1 1 1 ~ 1 

Clr4t 
J 1 1 

~ bH 1 I ' J I ! 
15 2 2 1 i 2} 

eH ! 
:J 1 2 

I 
ct M 

J ! 

6 b H 1 ' 

J 
3 1 1 1 1 

' H 1 
J 

a." 1 ~ 1 1 8 3 1 3 

J. J 1 1 1 3 1 1 IJ 2 

& M 1 4 

J 1 '1 

8 M l l 1 
J 3 1 3 

g "' s " l 1 3 1 1 z 
J 10 4 I 1 2 1 3 1 

~ f 1 
10 :J 
11 1 

tl 18 1 1 1 5 1 1 2. 
13 
11.1 "1 l; 1 1 

" :l "' J MI'J "' 'J H 'l "J MJ lr1J 
a b c. ct ~ c. 

1 2. 3 
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i I 11 1l 20 1 11 1 1 ""~ ~ 1 M I ~ó>9 
-

:1 
~ 3 1 1 1" :( 1 16 

V< l M ' 1 ~ 1 t &l 
:l -

: 2 .s 
1 ., 

qp.i i 3 't 1 
J ~ 2. 

.~ 3 2 l.'i 

L ~ ~~ 3 ~.:> ~~ r:f2 

3 J 1 9 1 1 1 '1'1 

2. 1 1 ló' 

' " 2. 2. '2..1 

J 1 1 

1 1 ~ 
q .. ; 1 13 

l 1 3 

~ b11 2 3 13 
J 1 1 

1 .(, 1 1 ~ 1 < 1 6C. 

c" 63 
:J 3 

ClM 
J 

6 b H I 1 1 2.5 
J 

6 1 1 1 2 2. 1 2.1 

c H 1 1 3 2..'-1 
J 

ClM 1 ~ 1 IZ 5 't3 Jo 'I 
"1 J 3 q 2., .. 1 ~~ 

b M 1 l ~ 10 123 
J 1 I l. g -tg 

8 M 4J 2 1 ·~ [>( 2Y J ~ ~ 3 •t 

g K 1 ' 1 2. 1- I 1 n ~ ~~ J 3 l. s 
I ' 

1 2 'tt 

10 ~ 1 f ~ 

~ t ,J 1 1 ~ 

11 1 lr6 , >< I'>< ~CJ 

12. 1 1 2 2 n 'I C>< [;:>oÇ 14 4t 

13 z 36 1 C>< ~ ~~ 
t'l 1 1 1 '1 2. tè D<. >< lto .. J " J 110 "J "l rt3 "l " 1 lol ioA 12..Óf> 

q .. ~ 4 ., 
CJ 

14/l 
6 'f 8 10 u 11 13 '" 



lespalckei: C jH.• .. ;oJE>n: 6'1 

1 2 ~4 3b 3c Bd 4ct itb 'te 5 Óa tb te. 
D I 1 l'tYI 5't 2'1 8:1. 18 2 
0 n 
c. i. 2 t:~ .B6 1 11 5 e ~ 
n I 3a. lt t Cl " 1't 1 

1:. 3b 11 5 ";J3 i 
e 
f 3(. 'I l.J sé' 

3J 
R lta. 1R 3 3 9 1 3 6 e 
Cl 4b t t ~ 3 1 
k 

(/() 
1: 4c.. IS s ~, 13 1 1 ", 
I 5 e 

6a 5 

6b ~ I ~ f 1 I ~ 

6c. llf lt. 3 13 1 z lJ 
L I ?a. e I) 

21 '" " 4o 3 31 5 1o3 L, 6 ,, 
e ?b 1 3 s tá' 3 .t,S 9 
r 
L 8 13 6 t 3 1 e z 
i R. q 45 n 71 1. 10 z 11 7 3.9 ~ ~ 1lf 

~ 
e . 

10 '1 1 ~ 1 1 

11 5 13 1 

0 12. f?q H 4 2.3 15 1 ~ 1 '{ 
e 13 ~ 1 ~ r 
I 

.~ 1'1 3t 12. 1 7 1 

llftO 't5' /?Ij ~25 H6 ~7 16 3l.S ':1 I}_ <î>~ 
-~ 

~-- ..-- r 

].a 7b 8 9 1o 11 

3 1 , 
1~0 "' l 

14 3 1 lj ~ 15 

!>'J 1 

l{}lf 6 z 1 

~ 51 

1.. 't 
l 

/0 } 29 1 1 

1 1 
-- --- ---- f---

1 

s 6 ~ 

w~ ') ') "Z 1 

1 ]1 ~ :z 4 

1 2.4 ') z 
1.b <.15 'i Lt 

z 1 l:j 2.. J> 

1 11 1 Uf 

15 q J& 3 
1 1 Jo 

L, Lt 1 <9 1 5 
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-

12 13 1~ 
11 11 31 
lá 1Z 11 
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10 
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J e l p" k k f' l : W p (· "'; o .. 1 e n : 3 .:t 

1 2 3ct 3b 3c [3d 'i(t 4b ltc. 5 Ód ób 
0 I 1 83~ 
0 n '!1 L( l)t; 11 ~ l. 

c. " 2 3cl7 JU ~ I 3 1 I e ~ 
n I 

3a. 5 t C1 
/; 

3b ') z 1 6o I 

e 1-----

~ 3c. z l llJ 

3d 
R lttJ. 14 3 1 10 4 1 1 3 e 
~ 4b 3 3 1 ~ 4 
k. - ----
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B:jlage 14: E~kele deta:l-resultaten va~ NeT KOS 

De verdeling van de scores van de groep ontwerpvaardigheid 
voor paragraaf 3. 

klas 1 2 3 5 6 c w 

01 plaats in de T 
02 ontv1erp-proces 1 1 1 1 

03 probleemstelling 1 1 1 2 1 

a vast stellen 1 1 

b eisen+voorwaarden 1 1 1 1 

04 oplossingen 2 1 1 1 3 2 

a één oplossing 1 1 2 

b meer oplossingen 1 1 2 

05 evaluatie+keuze 2 1 3 

a proeven 
b beoordelen+keuze 1 1 1 1 1 3 2 

06 uitwerking 1 4 3 1 1 8 2 

07 gebruik 4 1 5 

08 terugkoppeling 1 1 2 

a andere oplossing 2 2 4 

b verbetering 1 2 1 2 

Totaal 15 14 7 6 7 36 13 

143 

Tot 

2 

3 

1 

2 

5 

2 

2 

3 

5 

10 

5 

2 

4 

3 

49 
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Bijlage 15: Resultaten van de mij-verfijning van NeT lOS 
------- --- ---------- --- -- -------------- --- --- ---
Frequentietabel van paragraaf 1 en paragraaf S. 

paragraaf 1 par. 5 
klas 2 3 4 7/~J 8 9 c E Tot 1 

1 63 6 313 217 25 485 381 510 1109 73 
2 2 89 31 10 80 91 90 212 11 
2m 3 19 4 3 4 26 
2j 8 4 8 8 8 20 2 
3a 1 1 17 1 6 19 6 26 
3am 2 2 2 4 
3aj 1 2 1 1 3 1 5 
3b 8 64 3 14 68 72 68 157 19 
3bm 2 1 2 15 3 15 20 6 
3bj 11 5 3 11 3 19 2 
3c 1 2 2 31 3 33 36 9 
3cm 1 3 5 2 1 7 11 6 
3cj 1 4 4 5 4 

4a 1 3 11 2 20 15 20 37 
4am 
4aj 1 1 1 

I 
4b 2 7 4 5 9 5 18 
4bm 1 1 1 
4bj 
4c 3 4 51 16 5 133 

I 
58 138 212 21 

4cm 1 3 4 4 
4cj 1 1 1 2 
6a ' 3 1 2 1 6 
6am 
6aj 
6b 3 1 1 3 1 5 
6bm 1 1 1 
6bj 
6c 1 1 12 9 1 18 14 19 42 2 
6cm 1 3 2 5 6 
6cj 
7arn 10 4 23 5 8 108 37 116 158 6 
7aj 2 32 66 14 1 40 100 41 155 15 
ïbm 1 1 9 26 1 35 37 4 
7bj 3 19 19 22 14 
8m 3 7 4 10 4 14 
8j 10 1 3 10 3 14 

9m 6 2 23 6 93 31 93 130 
9j 5 55 31 41 60 41 131 2 

10m 2 2 2 
10j 4 4 4 1 

11 54 22 54 22 76 
12 3 21 38 24 4 84 62 88 174 17 
13 15 16 15 16 31 
14 1 1 10 7 8 22 12 30 49 2 

Tot 107 103 891 417 10 5 1360 110 1 1465 2983 216 
i 
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Freque~tietabel va~ paragraaf 2. 

paragraaf 2 

klas 2 3 5 6 7 8 9 c w E Tot 
1 98 179 94 63 168 163 226 277 325 389 991 
2 15 20 12 59 27 55 39 35 98 91 224 
2m 2 4 17 3 6 2 21 9 32 
2j 4 5 12 1 3 4 17 4 25 
3a 8 4 1 3 7 8 5 10 23 
3am 4 3 5 4 4 8 4 16 
3aj 1 3 1 1 1 5 6 
3b 16 22 19 4 29 29 24 38 52 53 143 
3bm 3 3 1 1 10 3 5 10 18 
3bj 2 3 2 12 11 6 5 25 6 36 
3c 9 7 9 6 16 23 16 15 39 70 
3cm 2 2 9 4 9 13 
3cj 1 1 5 2 5 7 

4a 5 2 3 1 8 5 3 7 12 8 27 
4am 1 2 1 3 1 3 3 7 
4aj 1 5 2 1 7 8 
4b 1 1 3 1 1 5 6 
4bm 1 2 1 2 3 
4bj 2 2 1 4 1 5 
4c 9 30 8 55 17 37 39 63 54 156 
4cm 5 11 2 9 1 5 13 10 28 
4cj 2 1 9 1 2 3 10 2 15 
6a 1 2 1 2 3 
6am 
6aj 
6b 4 4 4 
6bm 
6bj 1 1 1 
6c 4 11 3 13 2 9 15 16 11 42 
6cm 2 4 2 4 6 
6cj 2 3 t:: 2 3 2 7 

7am 40 9 17 4 8 23 18 49 29 41 119 
7aj 10 26 12 15 74 11 13 36 10 1 24 161 
7bm 8 3 4 3 18 10 11 7 28 46 
7bj 5 1 1 8 13 11 6 9 24 39 
8m 3 4 6 1 1 5 7 7 6 20 
8j 12 10 1 2 12 11 2 25 

9m 3 10 5 7 1 20 13 12 21 46 
9j 4 17 2 30 42 2 20 21 74 22 117 

10m 2 2 2 
10j 3 2 3 8 8 

11 11 33 49 1 44 50 94 
12 43 45 8 8 20 23 8 88 36 31 155 
13 76 111 25 187 25 212 
14 3 13 3 4 26 13 15 16 33 28 77 

Tot 312 427 321 410 544 504 525 739 1275 1029 3043 



146 

Frequent~etabel van paragraaf 3 en paragraaf 6. 

paragraaf 3 para__g_raaf 6 
klas 1 2 3 5 7 c w Tot 1 2 3 Tot 

1 258 225 206 93 32 689 125 814 120 49 25 194 
2 6 29 18 6 25 53 31 84 20 9 29 58 
2m 2 3 3 2 3 8 5 13 4 2 6 
2j 2 7 1 4 10 4 14 1 1 
3a 2 3 2 2 5 7 5 2 7 
3am 
3aj 2 2 2 
3b 11 16 2 17 12 29 29 58 11 11 
3bm 1 1 7 2 9 2 11 
3bj 2 1 3 13 6 13 19 2 2 
3c 13 2 16 3 15 19 34 17 6 23 
3cm 1 1 1 2 4 6 
3cj 6 6 6 6 6 
4a 2 2 2 2 6 6 8 14 1 1 2: 
4am 3 3 3 
4aj 1 1 
4b 1 1 1 1 2 
4brn 
4bj 
4c 11 41 9 19 12 61 31 92 38 4 42 
4cm 1 3 1 3 4 2 2 
4cj 4 1 1 6 6 
6a 2 2 4 2 6 8 
6am 
6aj 
6b 2 2 2 
6bm 
6bj 2 2 2 
6c 4 12 6 3 7 22 10 32 3 1 4 
6cm 1 1 2 2 
6cj 
7am 7 17 10 12 4 34 16 50 7 7 
7aj 5 11 3 15 30 19 45 64 17 17 
7bm 21 3 21 3 24 14 7 21 
7bj 2 1 3 5 3 8 11 16 16 
Sm 2 4 4 2 10 2 12 1 1 
8j 1 4 1 2 5 3 8 1 1 
9m 11 4 15 2 1 30 3 33 1 4 4 9 
9j 16 14 18 1 17 48 18 66 17 2 1 20 

10m 2 1 2 1 3 
10j 1 1 1 
11 18 26 40 93 84 93 177 9 9 
12 25 33 26 9 17 84 26 110 14 7 21 
13 4 9 4 13 4 17 30 30 
14 11 7 23 7 6 41 13 54 3 4 1 8 
Tot 407 500 418 317 219 1325 536 1861 319 104 10 1 524 
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Frequentietabel van het gehele lespakket. 

' het gehele lespakket 

klas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C W E Tot ·- --------,----- .. ----·----·--------~--------.,----------- ------------------
1 747 519 489 313 187 160 483 i 188 807 2068 829 995 3892 
2 79 63 76 89 18 59 1oo 1 65 126 307 177 191 675. 
2m , 13 5 6 3 6 64 · 3 10 : 27 70 13 1 110 : 
2 j ; 14 8 5 8 5 2 5 1 1 3 5 30 12 ' 77 
3a ; 7 14 1 17 7 1 3 3 13 39 11 16: 66 ' 
3am : 5 4 3 5 2 4 9 10 4 23 · 
3aj : 3 2 2 2 3 4 2 1 9 9 1 : 19 
3b 46 46 27 64 36 10 47 43 92' 183 93 135. 411' 
3bm . 9 18 20 3 1 5 10 15 4 7 9 2 5 . 81 
3bj : 9 3 17 2 28 29 9 29 59 9 97 . 
3c 29 43 18 2 25 10 9 58 92 44 58 194 
3cm · 8 7 2 4 3 17 4 3 24 
3cj 11 1 1 1 7 13 8 21 

4a 
4am 
4aj . 
4b 
4bm 
4bj 
4c 
4crn 
4cj 
6a 
6am 

---- ------ -- ----------------------- ---------- ------- - .. ~---· 

2 10 9 11 5 2 17 5 ~4 32 24 29 85 
4 1 2 1 3 5 3 3 11 

83 
3 
5 

4 
1 

74 
12 
3 
2 

3 5 5 3 10 13 

2 
1 

60 

3 

7 1 3 6 5 11 10 5 26 

51 

2 

2 
19 
14 

2 

2 3 2 5 
2 1 1 4 1 6 

22 87 22 177 268 128 199 595 
2 10 4 15 16 14 45 

20 2 2 11 22 2 35 : 
8 3 4 10 3 17' 

6aj 1 1 : 
6b 4 3 3 1 7 3 1 11 ' 
6bm 1 1 1 2 : 
6bj 2 1 2 1 3 
6c 13 18 21 12 3 3 2 9 · 3 2 7 64 35 30 12 9 : 
6cm 1 4 3 7 2 8 9, 17 i 
6cj 2 3 2 2 3 2 7 

------- .... --------- -------------....---
7am 27 76 43 23 29 4 24 31 126 230 57 157. 444 
7aj : 52 27 61 66 , 27 32 126 12 53 206 185 65

1 
456 

7bm; 21 47 10 7 4 27 41 78 11 68
1 

157 
7bj ' 35 7 9 4 10 16 13 35 ! 51 30 48: 129 
Sm . 3 8 12 7 : 6 3 1 9 30 9 10 I 49 
8j : 2 1 16 10 I 1 11 4 5 : 29 16 5: 50 
·----t-··- .. _ ... --- ------1---- ·----·--~·------ ----t--- - .. 
9m : 24 18 33 23 i 7 15 1 115 i 98 2.2 115/ 236 
9j 44 21 46 55 ! 3 35 104 2 65 166 142 65: 375 

10m 4 2 i 3 6 3 9 
10j 3 2 4 : 3 2 3 9 8 17 

11 98 26 49 54 : 104 33 49 73 : 227 137 1221 486 
12 67 117 124 38. 17 21 80 27 108 346 118 135! 599 
13 35 39 15 80 111 41 89 191 41 321 
14 51 17 40 10 10 7 55 21 39 118 72 61 251 

f

r;r 1548. 1235 -126o. .8.91 ·-·--638- --622-1-365 ___ 609-2o88 4934 2625 2697: 10256 
M 14 14 14 6 9 2 16 8 21 M: aantal meisjes, 

_ ~- _1_ 14 6 10 10 1 10 13 12 12 10 1 J: a9_n_t_~_l __ _j9IJ9.en~. 
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Frequentietabel van paragraaf 4 en van de extra-stof paragrafen. 

paragraaf 4 extrastof 
klas 1 2 3 6 7 9/E c w Tot 1 9 Tot 
1 293 84 73 97 65 57 450 162 669 3 39 42 
2 22 10 7 17 6 39 17 62 20 4 42 
2m 3 1 25 4 25 29 4 4 
2j 2 5 2 5 7 8 8 
3a 1 1 2 2 1 1 
3am 1 2 3 3 
3aj 3 3 3 3 6 
3b 5 6 3 6 3 14 9 23 
3bm 12 12 24 24 2 2 
3bj 3 16 3 16 19 
3c 3 14 9 10 4 26 10 40 
3cm 1 1 
3cj 1 1 1 1 2 
4a 1 1 1 1 1 2 2 5 
4am 1 1 1 
4aj 3 ' 3 3 
4b 
4bm 1 1 1 
4bj 1 1 1 
4c 11 20 17 14 4 5 48 18 71 5 2 7 
4cm 1 3 4 4 
4cj 1 11 1 11 12 
6a 
6am 
6aj 1 1 1 
6b 
6bm 1 1 1 
6bj 
6c 3 1 2 6 6 1 1 
6cm 1 2 3 3 
6cj 
7am 4 9 20 7 

I 

33 7 40 3 3 
7aj 13 4 17 8 17 25 42 2 2 
7bm 2 10 7 5 I 

19 24 1 1 
7bj 3 7 10 5 10 10 25 2 2 
8m 1 1 2 2 
8j 1 1 1 1 1 
9m 7 1 2 1 9 1 10 5 2 7 
9j 6 1 5 5 14 1 12 19 32 3 3 6 

10m 2 2 2 
10j 2 1 3 3 
11 76 76 76 4 50 54 
12 8 31 32 13 19 10 71 32 113 3 3 
13 28 I 28 

I 
28 3 3 

14 5 2 2 3 16 1 ! 9 19 29 30 1 31 ' 

Tot 508 212 211 212 185 102 931 397 1430 10 1 10 1 202 
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N A T U U R K U N D E E N T E C H N I E K 

Projekt Natuurkunde en Techniek 
Vakgroep Didaktiek Natuurkunde 
Afdeling der Technische Natuurkunde 
Technische Universiteit Eindhoven 

!986/1987 
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In de natuurkunde-lessen heb Je een poosje gewerkt uit een lespakket 
·tan het projekt Natuurkunde en Techniek. 

in dat lespakket g1ng het over de techniek. 
We wiiJen nu graag weten wat Je er van gevonden hebt. 

Oaarom vragen we Je om deze vragenltJSt over de lessen van het 
lespakket in te vullen. 
Er staan ook wat vrdgen 1n over de techniek in het algemeen. 

Het gaat biJ elke vraag om wat jij vindt. Geef dus steeds jouw mening 
als antwoord. 

De vragen! ij st bestaat uit· 76 meerkeuze-vragen. 
BiJ elke vraag moet je een rondje zetten om het antwoord dat het 
best jouw mening weergeeft. 

Een voorbeeld: 

Ik v1nd het vak wiskunde: 

saai 2 3 4 5 interessant 

Als Je het vak wiskunde saai vind, zet dan een rondje om de (fj)). 

Als Je het vak WISkunde wel een beetje saai vind, maar niet zo erg, 
zet dan een rondJe om de 2 ( (Z)). 
Als je het vak wiskunde niet saai, en ook niet interessant vind, zet 
dan een rondje om de 3 ( Q)). 
Als Je het vak wiskunde wel een beetje interessant vind, maar niet zo 
erg, zet dan een rondje om de 4 (@). 

Als je het vak wiskunde interessant vind, zet dan een rondje om de 
5 ( G)). 

GEEF ZO GOED MOGELIJK JE EIGEN MENING 

DENK NIET TE LANG NA OVER EEN VRAAG 

DE RESULTATEN WORDEN ANONIEM VERWERKT. JE HOEFT DAAROM NIET JE NAAM 
IN TE VULLEN. 

HET IS BELANGRIJK DAT JE ALLE VRAGEN VAN 8LAOZIJOE 2 INVULT. 



Beantwoord vooraf de volgende vragen: 

Gesiacht (meisJe of jongen) 

Leeftijd 

Klas (2 of 3 mavo. havo. vwo of co.uoinatie): 

Naam van je school 

Gesteld, dat je vader (of verzorger) 

werkt, kun je dan zo goed mogelijk 

omschrijven wat hij doet en waar hij 

werkt (~n andere gevallen kun je een 
streepje zetten) 

Doe hetzelfde ook voor je moeder 
(of verzorgster) 

Welk beroep wil je zelf later 
waarschijnlijk kiezen ? 

Denk je dat je natuurkunde in je 
vakkenpakket kiest (waarom wel 
of waarom niet) ? 

Heb je een technische hobby 
(zo ja, welke) 

ja/nee, want 

nee/ja, namelijk: 

Op de volgende bladzijde beginnen de meerkeuze-vragen. 

151 
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JK vond het lespakket: 

1. saai 2 3 4 5 interessant 

2. makkeliJk voor jongens 2 3 4 5 moei 1 ijk voor jongens 

:; .. maKKeliJK voor me1sjes 2 3 4 5 moei 1 ijk voor meisjes 

4. belangriJk 2 3 4 5 onbelangrijk 

s. geschikt voor jongens 2 3 4 5 ongeschikt voor jongens 

ó. geschikt voor meisjes 2 3 4 5 ongeschikt voor meisjes 

i. leuk 2 3 4 5 vervelend 

t:liJ het lespaKket moest je: 

a. veel zelf bedenken 2 3 4 5 weinig zelf bedenken 

9. veel proeven doen 2 3 4 5 weinig proeven doen 

lL!. vee i Je fantasie gebruiken 2 3 4 5 weinig je fantasie gebruiken 

i i. veel met je handen werken 2 3 4 5 weinig met je handen werken 

Uit net lespakket blijkt, dat: 

12. techn 1 ek voor a 1 over techniek over meer dan 
apparaten gaat 2 3 4 5 apparaten gaat 

13. techniek vooral met techniek met meer dan 
electriciteit te maken heeft 2 3 4 5 electriciteit te maken heeft 

, 4. techniek en natuurkunde techniek en natuurkunde 
hetzelfde zijn 2 3 4 5 heel verschillend zijn 

15. jongens geschikt zijn voor jongens ongeschikt zijn voor 
techniek 2 3 4 5 techniek 

• 
1ó. meisjes geschikt zijn voor 

techniek 2 3 4 5 meisjes ongeschikt zijn voor 
techniek 

, ï. techniek leuk is 2 3 4 5 techniek vervelend is 

HL techniek moeilijk is 2 3 4 5 techniek makkelijk is 
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Uit dit lespakket heb ik geleerd dat: 

19. techniek al heel oud is 2 3 4 5 techniek nog heel jong is 

20. ontwerpen belangrijk is ontwerpen onbelangrijk is 

In de techniek 2 3 .4 5 in de techniek 

21. natuurkunde veel met natuu~unde weinig met 

techniek te maken heeft 2 3 4 5 techniek te maken heeft 

22. techniek belangrijk. voor techniek onbelangrijk voor 

miJ is 2 3 4 5 mij is 

23. 1n de techniek. veel in de techniek weinig 

proeven gedaan worden 2 3 4 5 proeven gedaan worden 

24. veel beroepen technisch weinig beroepen technisch 
zijn 2 3 4 5 zijn 

2:5. techniek meer over appa- techniek meer over mensen 
raten dan o•;er mensen gaat 2 3 4 5 dan over apparaten gaat 

van oe volgende onderwerpen heb ik veel/weinig geleerd: 

26. natuurkunde veel 2 3 4 5 weinig 

27. ontwerpen veel 2 3 4 5 weinig 

28. technische apparaten veel 2 3 4 5 weinig 

29. proeven doen veel 2 3 4 5 weinig 

30. technische oe roepen veel 2 3 4 5 weinig 

31. repareren veel 2 3 4 5 weinig 

32. met je handen werken veel 2 3 4 5 weinig 

33. het verband tussen 
natuurkunde en techniek: veel 2 3 4 5 weinig 
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Na de !essen over techniek: 

34. ~an 1k beter beoordelen of kan ik minder goed beoordelen 
Ik een technisch beroep kies 2 3 4 5 of ik een technisch beroep kt es 

35. ben ik techniek 1nteres- ben ik techniek minder 
santer gaan vinden 2 j 4 5 interessant gaan vinden 

3ó. zou ik meer lessen over zou ik geen lessen over 
techniek willen hebben 2 3 4 5 techniek meer willen hebben 

37. weet ik beter wat techniek weet ik minder goed wat 
inhoudt 2 3 4 5 techniek inhoudt 

38. heb 1k een hekel aan is techniek voor mij 
techniek gekregen., 2 3 4 5 aantrekkelijker geworden 

39. ben 1k meer over techniek ben ik minder over techniek 
gaan lezen 2 3 4 5 gaan lezen 

40. ben 1k meer gaan knutselen 2 3 4 5 ben ik minder gaan knutselen 

41. i<an 1k me een beter beeld kan ik me minder goed een beeld 
vormen van techniek 2 3 4 5 vormen van techniek 

42. IS miJn mening over is mijn mening over techniek 
techniek sterk veranderd 2 3 4 5 precies gel ijk gebleven 



MtJn mentng over techniek is als volgt: 

43. Door de techniek gaat alles beter dan 
vroeger. 

44.· TechnieK is niets voor meisjes. 

45. Ik zou wel willen dat Ik op school meer 
over techniek leerde. 

46. Honderd jaar geleden bestond er geen 
technie~<. 

47. Zonder techniek zouden er meer problemen 
In de wereld zijn. 

43. Ik weet niet wat het woord 'techniek' 
Inhoudt. 

4S. Als er op school een hobbyclub over 
technieK kwam. werd ik zeker lid. 

50. Jongens kunnen veel beter dingen repareren 
dan meisjes. 

-
1'J. Van de meeste apparaten weet ik hoe ze in 

elkaar zitten. 

52. Ik zou het heel goed vinden als moeders 
huishoudelijke apparaten zelf zouden 
repareren. 

53. Het ontwerpen van een of ander apparaat 
hoort niet bij de techniek. 

~4. rlet iijkt me leuk om later in de techniek 
te werken. 

55. Jongens weten veel meer van techniek dan 
meisjes. 

56. je kan zelf een heleboel van techniek te 
weten komen. 
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helemaal 
helemaal niet niet 

mee mee weet mee mee 
eens eens niet eens eens 
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helemaal 
helemaal niet niet 

mee mee weet mee mee 
eens eens niet eens eens 

Si'. ue mensen hebben techniek besl1st nodig: 2 3 4 5 

58. Techniek interesseert mij niet. 2 3 4 5 

59. Techniek is voor meisjes net zo makkelijk 
of moei 1 ijk als voor jongens. 2 3 4 5 

óO. Ik heb wel eens iets uit elkaar gehaald om 
te zien hoe het werkte. 2 3 4 5 

61. Het zou beter zijn als er geen technische 
uitvindingen gedaan waren. 2 3 4 5 

62. 1n de techniek is weinig gelegenheid om 
dingen zelf te bedenken. 2 3 4 5 

ó3. Een meisje kan beter geen automonteur 
worden. 2 3 4 5 

64. 1 K 1 ees graag technische tijdschriften. 2 3 4 5 

65. r.,e1 SJ es moeten zelf hun fietsband kunnen 
pia~<.ken. 2 3 4 5 



l 57 

van de volgende onderwerpen en beroepen vind ik dat ze wel/niet bij techniek horen: 

helemaal 
helemaal weet niet met 

erbij erbij niet erbij erbij 
óti. TV 2 3 4 5 

67. stoor.vnachine 2 3 4 5 

613. zeilschip 2 3 4 5 

ti9. schroevendraaier 2 3 4 5 

70. figuurzagen 2 3 4 5 

71. plastic bekertje 2 3 4 5 
72. po I lepe 1 2 3 4 5 
73. 1 oodg 1 eter' 2 3 4 5 I 
74. t unmerman 2 3 4 5 

7S. klompenmaakster 2 3 4 5 

76. secretaresse 2 3 4 5 

H~b je verder nog opmerkingen over de natuurkunde-less~n over techniek ? 

EINDE VAN DE VRAGENLIJST. 
BEDANKT VOOR HET INVULLEN 



B:!.j lage 17: L:!.j st va!1 bezochte schole:1 

Christelijke Schoien-Gemeenschap "Damstede", Amsteraam. 
Docenten: R. Muussen, 

K. v . d . Kamp , 
Hospitant: J. Allart. 

MAVO "fvlariahoeve", 1 s-Gravenhage. 
Docent: Th. Smildiger. 

Openoare MAVO, Terborg. 
Docent: J. Schippers. 

Antonius MAVO, Wijk bij Duurstede. 
Docent: C. Brokken. 

Christelijke Scholen-Gemeenschap "Dingstede", Meppel. 
Docent: B.W. Tiesinga. 

ChristelijKe Scholen-Gemeenschap, Emmeloord. 
Docent: W. Mooyen. 

Nassau Scholen-Gemeenschap, Breda. 
Docent: J. Muller. 
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